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

Tid: 09. mars 2022, kl. 08:15-09:00 

Sted: Teams 

 

Deltok: 

Kommunalsjef Geir Skjæveland, Arendal kommune 

Administrerende direktør Jill Akselsen BRG Utvikling AS 

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, Agder Fylkeskommune 

Konserndirektør Fornyelse Svein Are Folgerø, Agder Energi 

Direktør Strategi og forretningsutvikling Karen Landmark, Greenstat 

 

Forfall: 

Fagdirektør Thomas Christian Kiland-Langeland, Statsforvalteren 

Viserektor for forskning og tverrfaglig satsinger Hans Kjetil Lysgård, UiA 

 

Fra prosjektledelsen: 

Sekretariatsleder Rachel Berglund, Agder fylkeskommune 

Avdelingsleder Plan, Ingvild Skjong, Agder fylkeskommune 

Avdelingsleder Analyse, Gunnar Ogwyn Lindaas, Agder fylkeskommune 

 

 

Bakgrunn og agenda for møtet 

 

Sekretariatsleder presenterte agendaen for møtet. Agendaen var slik: 

SAK 13/22 Godkjenning av dagsorden 

SAK 14/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

SAK 15/22 Orienteringssaker samhandlingsstrukturen 

SAK 16/22 Prioritert satsing på Arealregnskap: Status og avgrensninger 

SAK 17/22 Eventuelt  
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13/22 Godkjenning av dagsorden 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 09.06.2022 22/00013 

 

Rådsmedlemmene godkjenner dagsorden 

 

Møtebehandling 

Strategisk råd for forum for klima og miljø godkjente dagsorden. 

 

14/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 09.06.2022 22/00014 

 

Rådsmedlemmene godkjenner referat fra forrige møte 

 

Møtebehandling 

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

 

15/22 Orienteringssaker 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 09.06.2022 22/00015 

 

Rådsmedlemmene orienteres av sekretariatsleder om aktiviteter i 

samhandlingsstrukturen 

 

Hva saken gjelder 

- Forum for samfunnsutvikling 9. mai – oppsummering av innspill.  

- Dato for neste fora for samfunnsutvikling flyttes fra 27. oktober til 2. november.  

- Etablering av støttenettverkene for FoU, internasjonalisering og analyse ble initiert i  

uke 23.  

- Mandatet for foraene og strategiske råd ble vedtatt i KDU 19.05.2022.  
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Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte om innspill fra forum 9. mai. Innspillene var sortert i fire 

kategorier: 

1. Overordnet fokus på felles innsats 

2. Fokus på samarbeid om natur på tvers av kommuner 

3. Fokus på kompetanse og kapasitet i kommunene (innspill dekkes av planlagte 

aktiviteter i forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser og 

forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold høsten 2022.) 

4. Fokus på kraftsituasjonen (innspill dekkes av forslag i Strategi for kraftforedlende 

industri på Agder) 

 

Basert på innspillene foreslo sekretariatsleder tre innsatsområder for høsten 2022: 

1. Agder som spleiselag for regionalt naturfond (foreslått eierskap: statsforvalteren) 

2. Østre Agder som FoU-case for nye kommunale samarbeidsformer 

3. Felles arealstrategi inn i regionplanen 

 

Rådsmedlemmene er samstemte om at innsatsområdene samspiller godt med 

satsingen på arealregnskap og treffer samhandlingsstrukturens formål og nivå for 

innsats.  

 

Statsforvalteren vil følge opp initiativet for regionalt naturfond og oppdatere 

 rådet på fremdriften ved neste møte 

 

Sekretariatsleder går videre med de øvrige satsingsområdene høsten 2022 

 

 

16/22 Prioritert satsing på Arealregnskap: Status og avgrensninger 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 09.06.2022 22/00016 

 

Presentasjon av status på arbeid med arealregnskap ved avdelingsleder for plan i 

Agder fylkeskommune Ingvild Skjong og avdelingsleder for analyse i Agder 

fylkeskommune Gunnar Ogwyn Lindaas. 

 

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/planer-og-strategier/strategi-for-kraftforedlende-industri-pa-agder/
https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/planer-og-strategier/strategi-for-kraftforedlende-industri-pa-agder/
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Hva saken gjelder 

Sekretariatsleder ber rådet drøfte satsingens innretning, organisering og 

målområder. Det er særlig behov for å drøfte avgrensninger opp mot andre 

mulige satsinger som kan initieres i forum for klima og miljø. 

 

Møtebehandling 

Avdelingsledere Ingvild Skjong og Gunnar Ogwyn Lindaas gav presentasjon av status på 

arbeidet med arealregnskap.  

Arbeidet eies og ledes av Område for Analyse og plan i Agder fylkeskommune og det 

utvikles nå et problemnotat. 

Det arbeides på to nivåer: 

1. Det er utarbeidet et overordnet regionalt arealregnskap og det jobbes med hvordan 

dette kan eller skal tas i bruk. Regionalt arealregnskap kan bl.a. egne seg som 

kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å sette mål og ambisjoner i Regional 

planstrategi som skal vedtas i 2024.  

 

2. Det er utviklet et kommunalt arealregnskap for Arendal kommune. Tvedestrand, 

Lillesand, Risør og Østre Agder er nå interesserte i å få utviklet henholdsvis 

kommunale- og Østre Agder regionalt arealregnskap. 

Verktøyet kan brukes på både regionalt og kommunalt nivå til å sammenligne 

kommuneplan(er) med ulike datakilder for å generere et komplett regnskap over 

arealutviklingen. Det vil kreve noe innsats å kvalitetssikre datakildene, men målet er å 

gjøre dette innenfor ordinær drift gjennom å lage reproduserbare modeller. Slike modeller 

kan brukes på nye kommuneplaner for å generere lokale regnskap. Det arbeides også 

med å kartlegge hvordan man kan veilede kommuner med ulike behov i bruken av 

arealregnskap. 

Verktøyet er utviklet med tanke på å kunne bygge på flere datakilder på sikt. Gode 

heldekkende datakilder for naturregnskap er fortsatt et stykke unna men det jobbes med 

metoder og rammer for dette nasjonalt. Arealregnskap må uansett ligge i bunn, derfor er 

det hensiktsmessig å bruke arealregnskap slik det presenteres her og bygge på et 

naturregnskap på sikt når disse tingene er på plass.  

Piloten fra Arendal følges nå opp med KDD og det er tydelig at Agder er på samme spor 

med arbeidet som gjøres nasjonalt innenfor areal- og naturregnskap.  

16.1 Rådsmedlemmene er svært fornøyde med arbeidet som gjøres. Det er enighet om 

at denne typen datagrunnlag har stor verdi både for kommuner, næringsliv og 

statlige myndigheter.  
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Rådsmedlemmene er enige om at arealregnskap og arealbudsjett ikke i seg selv 

løser problemer, men at det kan bidra til å få frem ny kunnskap, avmystifisere 

debatten om arealbruk samt bevisstgjøre og skape nye muligheter for forståelse 

og dialog.  

Rådsmedlemmene roser også hastigheten i arbeidet. 

Videre er rådsmedlemmene svært fornøyd med hvor raskt temaet om arealbruk 

har blitt løftet til topps på den regionale agendaen. Agder fremstår nå som ‘helt i 

front’ på dette tema. 

 
Arbeidet drives videre av Område for Plan og analyse i Agder fylkeskommune 

 

 

17/22 Eventuelt 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 09.06.2022 22/00017 

 

Rådsmedlemmene gir innspill 

 

Møtebehandling 

Ingen saker til eventuelt 

 

 

 

 

 

 


