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Dato: 03.03.2023 08:00 – 09:00 

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 
 

01/23 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 Arrangementer 2023 

06/23 Eventuelt  

 

 

Vedlegg til innkallingen 

Vedlegg 1 Referat fra strategisk råd for forum for Klima og miljø 2. desember 2022 



Arkivsak: 23/0001 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 03.03.2023 
 

 

 

 

 

 

 

Saksnummer Råd Møtedato 

01 Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 

 

 

Godkjenning av dagsorden 

 

Rådsmedlemmene godkjenner dagsorden 

 

 

Rachel Berglund 

 

 

 

 

 

 

 



Arkivsak: 23/00002 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 03.03.2023 
 

 

 

 

 

 

 

Saksnummer Råd Møtedato 

02 Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 

 

 

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 2.desember 2022 

 

 

 

 

 

 

 



Arkivsak: 23/00003 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 03.03.2023 
 

 

 

 

 

 

 

Saksnummer Råd Møtedato 

03 Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 

 

 

Orienteringssaker #vårtagder-strukturen 

 

Rådsmedlemmene orienteres av sekretariatsleder om aktiviteter i #vårtagder-strukturen 

 

 

Rachel Berglund 

 

Hva saken gjelder 

 

Sekretsleder orienterer rådsmedlemmene om aktiviteter i #vårtagder-strukturen. 

 

 

Bakgrunn 

 

3.1 Enderinger i strategisk råd for Forum for klima og miljø 

Rådsmedlem Geir Skjæveland går av med pensjon 1. april 2023. Han trer 

dermed ut av strategisk råd for Forum for klima og miljø. Rådsmedlemmet vil ikke 

bli erstattet. Vi takker Geir for et godt og konstruktivt samarbeid i hans tid som 

rådsmedlem. 



Arkivsak: 23/00003 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 03.03.2023 
 

 

 

Rådsmedlem Jill Akselen går fra stillingen som administrerende direktør i BRG 

Utvikling AS, til å bli regiondirektør i NorgesGruppen Agder. Rådsmedlemmet blir 

værende i Forum for klima og miljø i sin nye rolle. 

 

3.2 Lansering av arealregnskap og digitalt innsynsverktøy 

Agder fylkeskommune har nå lansert det helhetlige arealregnskapet for Agder. 
Les saken her eller se regnskapet her. 

Fylkeskommunen har også utviklet en digital innsynsløsning som viser hvilke 
arealer som finnes i hver kommune i Agder, hva de brukes til, og hva arealene er 
avsatt til i kommuneplaner. Se den digitale innsynsløsningen her.  

 

3.3 Status i prosjektet Østre Agder regionale arealregnskap 

Sekretariatsleder gir rådsmedlemmene status på fremdrift i prosjektet. 

 

https://agderfk.no/aktuelt/presenterer-et-helhetlig-arealregnskap-for-agder.52395.aspx
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2Q3YjY2YTQtNWM4NS00ZTQ0LWI1OTctNDU4MTI0YzBmNjUxIiwidCI6IjUyYTllNTJlLWQ5MTgtNDAxZC1hYWZiLTBkYzE0YWMwOGUxNyIsImMiOjh9&pageName=ReportSection4e3b5748b96810354c05
https://experience.arcgis.com/experience/cba439c6059c470683864a7c17ca4f94


Arkivsak: 23/00004 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 03.03.2023 
 

 

 

 

 

 

 

Saksnummer Råd Møtedato 

04 Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 

 

 

Foreslåtte endringer i #vårtagder-strukturen 

 

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

sekretariatsleder. 

 

 

Rachel Berglund 

 

Hva saken gjelder 

 

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

#vårtagder-strukturen til ett strategisk råd, juni 2023. Dette skal legges frem som 

forslag for kommunedirektørutvalget som gjør en ev. beslutning. 

Sekretariatsleder ber rådsmedlemmene drøfte forslaget. 

 

Bakgrunn 

Strategisk råd for Forum for klima og miljø er ett av tre strategiske råd som hver 

for seg ivaretar én av de tre bærekrafts dimensjonene i #vårtagder-strukturen. 

 



Arkivsak: 23/00004 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 03.03.2023 
 

 

For å sikre aktiviteter og satsinger på tvers av målbildene i Regionplan Agder 

2030, vil sekretariatet foreslå å slå de tre rådene sammen til ett strategisk råd for 

#vårtagder-strukturen og oppfølging av felles mål.  

 



Arkivsak: 23/00005 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 03.03.2023 
 

 

 

 

 

 

 

Saksnummer Råd Møtedato 

05 Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 

 

 

Arrangementer 2023 

 

Rådsmedlemmene drøfter kommende arrangementer i #vårtagder-strukturen. 

Fremlegges av sekretariatsleder. 

  

 

Rachel Berglund 

 

Hva saken gjelder 

 

Sekretsleder presenterer kommende arrangementer i #vårtagder-strukturen 

vår/høst 2023. 

Sekretariatsleder ber rådsmedlemmene drøfte arrangementenes innretning og 

treffsikkerhet. 

 

Bakgrunn 

5.1 Forum for samfunnsutvikling 24. mai på Evje 

Tema for Forum for samfunnsutvikling 24. mai er helse og 

demografiutfordringene. 



Arkivsak: 23/00005 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 03.03.2023 
 

 

Temaet er vurdert etter følgende kriterier: 

• Hvor er regionen i den politiske syklus? 

• Hvilke tema er dagsaktuelle nå? 

• Hvilke unike fortrinn kan Forum på samfunnsutvikling spille på? 

• Samkjøring og koordinering av tema ift. andre møteplasser og arrangementer 

i regionen. 

Det blir utviklet tematisk film og podcast ifm. arrangementet. 

 Sekretariatsleder ber om rådets tilslutning til tema. 

 

5.2 Miljøuka 2023 

Sekretariatet for forumene og Kristiansand kommune skal samarbeide om Grønn 

Praksis dagene under Miljøuka 2023. 

Miljøuka 2023 (5-11. juni) har som tema «Areal og biologisk mangfold». Grønn 

praksis-dagene er et arrangement under Miljøuka som retter seg spesifikt mot 

praksisfeltet. 

I år er fokuset særlig rettet mot kommunenes arealpraksis. Agder 

fylkeskommune bidrar derfor med innlegg på dag 6 og dag 7. 

 

5.3 Arendalsuka 2023 

På bakgrunn av innspill fra forum for samfunnsutvikling 9. mai 2022 har 

strategisk råd tidligere anbefalt at det etableres et prosjekt for å gjøre Agder til en 

nasjonal pilot for naturrestaurering (SAK 15/22). Prosjektet ble drøftet som et 

offentlig-privat spleiselag for å etablere et regionalt fond for naturrestaurering. 

Etter drøfting i rådet 6. september 2022, ble rådsmedlemmene enige om å sette 

satsingen på vent i påvente av signaler fra nasjonalt hold (SAK 22/22). 

Sekretariatsleder ber rådet drøfte om satsingen bør løftes som tema på 

Arendalsuka 2023.  

 

https://agderfk.no/_f/ifaf6c57f-6f62-4727-8d4f-fde371e2d708/referat-fra-strategisk-rad-for-forum-for-klima-og-miljo-09juni-2022.pdf
https://agderfk.no/_f/ia41bfff8-72da-426b-9db8-7f82321e789e/referat-fra-strategisk-rad-for-forum-for-klima-og-miljo-06september-2022.pdf


Arkivsak: 23/00006 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 03.03.2023 
 

 

 

 

 

 

 

Saksnummer Råd Møtedato 

06 Strategisk råd for forum for klima og miljø 03.03.2023 

 

 

Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

Rådsmedlemmene godkjenner referat fra forrige møte 

 

 

Rachel Berglund 
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Referat fra møte i strategisk råd for forum for klima og miljø 

Tid: 02. desember 2022, kl. 08:00-09:30 

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 i Agder 

 

Forfall: 

Direktør Strategi og forretningsutvikling Karen Landmark, Greenstat 

Kommunalsjef Geir Skjæveland, Arendal kommune 

 

Fra prosjektledelsen: 

Sekretariatsleder Rachel Berglund, Agder fylkeskommune 

 

 

Bakgrunn og agenda for møtet 

 

Sekretariatsleder presenterte agendaen for møtet. Agendaen var slik: 

26/22 Godkjenning av dagsorden 

27/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

28/22 Orienteringssaker samhandlingsstrukturen 

29/22 Status: Bærekraftig arealforvaltning 2022 

30/22 Tidsplan og aktiviteter 2023 

31/22 Eventuelt  
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26/22 Godkjenning av dagsorden 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 02.12.2022 22/00026 

 

Rådsmedlemmene godkjenner dagsorden 

 

Møtebehandling 

Strategisk råd for forum for klima og miljø godkjente dagsorden. 

 

27/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 02.12.2022 22/00027 

 

Rådsmedlemmene godkjenner referat fra forrige møte 

 

Møtebehandling 

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

 

28/22 Orienteringssaker samhandlingsstrukturen 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 02.12.2022 22/00028 

 

Rådsmedlemmene orienteres av sekretariatsleder om aktiviteter i 

samhandlingsstrukturen 

 

Møtebehandling 

Sekretariatsleder informerte rådsmedlemmene om den nye kommunikasjonsstrategien til 
#vårtagder. 

 

Sekretariatsleder vil jobbe for å forankre strategien i organisasjoner utenfor 
fylkeskommunen. 
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29/22 Status: Bærekraftig arealforvaltning 2022 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 02.12.2022 22/00029 

 

Presentasjon av status på målområder for Forum for klima og miljø i 2022 

 

Hva saken gjelder 

19. januar 2022 ba strategisk råd sekretariatsleder om å bruke Forum for klima 

og miljø til å fremme tema om klima, naturmangfold og areal i hele 2022.  

 

Videre anbefalte rådet å gjøre arbeidet med arealregnskap og tilstøtende 

prosesser til en prioritert satsing for regionen ellers. Anbefalingen ble gitt på 

bakgrunn av rådets drøfting av innspillene fra Forum for samfunnsutvikling 23. 

november 2021.  

Det overordnede målet for satsingen er å bidra til at alle kommuner på Agder kan 
ta i bruk arealregnskap for i felleskap å få til en mer bærekraftig arealbruk i 
regionen.  
 
Rådet anbefalte tre målområder for satsingen. 

 

Sekretariatsleder ba rådet drøfte status for målområdene etter året som har gått. 

 

Møtebehandling 

Sekretariatsleder presenterte status for de tre målområdene: 

 

1. Utvikling av felles retningslinjer for utredning og behandling av arealendringer, 
inklusive et rammeverk for konsekvensutredninger som bygger på nasjonal 
metodikk.  
 

2. Videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget som benyttes i utredning og behandling av 
arealsaker, herunder utvikling av en helhetlig metodikk for å lage arealregnskap.  
 

3. Å jobbe med politisk forankring og felles retning for arbeidet for å sikre 
gjennomføringsevne og unngå ansvarsfragmentering.  
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Utvidet status for målene kan leses i møteinnkallingen.  

 

Diskusjon rundt de tre målområdene: 

 

1.1 Rådet er fornøyd med fremdriften i piloten Østre Agder regionalt 

arealregnskap og vil trekke frem betydningen av prosjektet for å utvikle 

metodikk som kan komme hele regionen til nytte. Rådet er samstemte om 

at prosjektet har relevans inn i nasjonale utviklings- og 

kunnskapsprosesser som et foregangsprosjekt i norsk sammenheng. 

Rådet vil anbefale prosjektgruppen å benytte ‘redusert 

saksbehandlingstid’1 som en indikator for prosjektet. Det er 

rådsmedlemmenes oppfatning at denne indikatoren kan fremstå samlende 

overfor flere sektorer. 

Bakgrunn for anbefalingen: I takt med økt kompleksitet har 

saksbehandlingstiden økt hvert år siden 2015. Kriteriene for å oppnå 

redusert saksbehandlingstid vil i fremtiden stå i tråd med EUs taksonomi 

og forventede signaler fra statlig hold knyttet til regjeringens strategi Grønt 

industriløft.  

Sekretariatsleder tar anbefalingen med til prosjektgruppen. 

 

Rådsmedlemmene støtter også arbeidsgruppens ønske om 

følgeforskning. Rådsmedlemmet fra UiA, forskningsdirektør Hans Kjetil 

Lysgård, anbefaler å benytte ordningen for offentlig Ph.d. for å sikre at 

utviklet kompetanse sitter igjen i det offentlige system. 

Sekretariatsleder tar anbefalingen med videre til aktuelle organisasjoner. 

 

 

1.2 Rådet vil fremheve det gode arbeid som gjøres  av området for plan og  

analyse i Agder fylkeskommune. Metodisk tilnærming og oppfølging på 

etablerte arenaer trekkes frem som et riktig nivå for arbeidet. Det pekes 

her på satsingens betydning for å lykkes med en rekke andre viktige 

innsatsområder i Agder. 

 

 
1 Med ‘redusert saksbehandlingstid’ menes tiden fra et initiativ meldes inn til kommunen 
til det foreligger en vedtatt reguleringsplan. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsministeren-lanserer-regjeringens-batteristrategi/id2920877/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsministeren-lanserer-regjeringens-batteristrategi/id2920877/
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Rådet vil også trekke frem betydningen av arbeidet som gjøres gjennom 

#vårtagder for å løfte tematikken og arbeidet regionalt og nasjonalt. Både 

#vårtagder som begrep for regional samhandling og #vårtagder-strukturen 

har bidratt til å øke synligheten i arbeidet. 

 

Rådsmedlemmene peker videre på at den tydelige prioritering av ett 

spisset tema i januar 2022 har vært et suksesskriterium for å løfte arbeidet 

frem regionalt og nasjonalt.  

 

Videre ønsker rådet å anbefale at næringslivet i større grad inviteres inn 

på etablerte arenaer for planarbeid i regionen. Regionalt planforum 

trekkes frem som én av flere mulige arenaer. Rådet ber derfor 

sekretariatsleder undersøke muligheten for å bruke etablerte forum for å 

styrke arbeidet med å redusere konfliktnivået i arealutviklingen. 

 

Sekretariatsleder tar spørsmålet med til planavdelingen i Agder 

fylkeskommune for å undersøke mulighetene. 

 

 

1.3 Rådsmedlemmene ønsker at regionen står samlet om å styrke innsatsen 

for å få statsråder og andre nasjonale beslutningstakere til å stille opp på 

arrangementer i Agder. Agder ligger lengst frem i landet på flere områder 

knyttet til regjeringens strategi Grønt industriløft, og rådsmedlemmene 

ønsker å fremheve det regionale samarbeidet om å løse målkonfliktene 

knyttet til klima, naturmangfold og areal. 

 

Sekretariatsleder tar anbefalingen med i forankrings- og 

kommunikasjonsarbeidet for satsingen. 

 

 

30/22 Tidsplan og aktiviteter 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 02.12.2022 22/00030 

 

Sekretariatsleder tar rådet gjennom tidsplan og aktiviteter for 2023 

 

Hva saken gjelder 

Sekretariatsleder ber rådet drøfte fokusområder og aktiviteter for Forum for klima 

og miljø i 2023. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsministeren-lanserer-regjeringens-batteristrategi/id2920877/
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Møtebehandling 

Rådsmedlemmene støtter forslaget til fokusområder og aktiviteter for Forum for klima 

og miljø i 2023.  

Rådet ønsker å presisere viktigheten av å kommunisere verdien av arealregnskaps-

metodikken til det private næringsliv våren 2023.  

Sekretariatsleder følger opp anbefalingen ifm. arrangementet forutsigbarhet i et 

uforutsigbart landskap. 

 

 

31/22 Eventuelt 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 02.12.2022 22/00031 

 

Rådsmedlemmene gir innspill 

 

Møtebehandling 

Rådsmedlem Jill Akselen blir ny regiondirektør i NorgesGruppen Agder. Hun går 

dermed fra stillingen som daglig leder i BRG Utvikling AS. Sekretariatsleder bes avklare 

om hun kan fortsette som rådsmedlem i strategisk råd for Forum for klima og miljø. 

Sekretariatsleder avklarer med prosjekteier for samhandlingsstrukturen 

 

 

 

 

 


