
 

 

Strategisk råd for forum for klima og 

miljø 
Dato: 30.03.2022 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rachel.berglund@agderfk.no


Dagsorden 

 

08/22 Godkjenning av dagsorden 

09/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

10/22 Orienteringssaker samhandlingsstrukturen 

11/22 Status på aktiviteter i prioritert satsing, sett i lys av ny industriell strategi for Agder 

12/22 Eventuelt  

 

 

Vedlegg til innkallingen 

Vedlegg 1 Referat fra strategisk råd for forum for Klima og miljø 19. januar 2022 

Vedlegg 2 Industriell strategi for Agder 2022-2030 
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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 19. januar 2022 
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Orienteringssaker samhandlingsstrukturen 

 

Rådsmedlemmene orienteres av sekretariatsleder om aktiviteter i 

samhandlingsstrukturen 

 

 

Rachel Berglund 

 

Hva saken gjelder 

- Mandatet for forumene ble ikke vedtatt i KDU 11. mars. KDU ber om forenkling 

og justeringer, men støtter satsingsområdene.  
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Status på aktiviteter i prioritert satsing, sett i lys av ny industriell strategi for 

Agder 

 

Sekretariatsleder gir kort status på aktiviteter knytet til satsingen på arealregnskap og 

bærekraftig arealforvaltning i Agder, inkl. programmet for 09. mai. 

Presentasjon av ny industriell strategi for Agder 2022 – 2030 ved sekretariatsleder for 

Forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser Geir Hammersmark. 

 

 

Rachel Berglund 

 

Hva saken gjelder 

Sekretariatsleder ber rådet drøfte sammenhengen mellom ny industriell strategi 

for Agder og målområder i den prioriterte satsingen på arealregnskap og 

bærekraftig arealforvaltning.  

 

Det er jobbet aktivt med en strategisk samkoordinering av disse to prosessene, 

og areal- og naturforvaltning er innlemmet som et eget kapittel i den industrielle 

strategi (kpt.6). Her samsvarer de strategiske tilrådninger med målområdene i 

den prioriterte satsingen i Forum for klima og miljø. 

 

 



Arkivsak: 22/00011 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 30.03.2022 

 

 

 

Saksunderlag 

Torsdag 24. mars ble utkastet til ny industriell strategi for Agder ferdigstilt for høring. 

Strategien fremhever bærekraftig arealforvaltning som et premiss for å lykkes med nye 

grønne industrietableringer, og kobler dette til EUs programarbeid og insentiver 

(heriblant Fit for 55 og den nye taksonomien).  

Det foreslås bl.a. at "2-6 industriparker i Agder bør inn i en planprosess med klare 

rammer og mandat for gjennomføring. Disse industriparkene bør tilfredsstille kravene til 

større industrielle etableringer mht. spesielt areal, krafttilgang og nødvendig 

infrastruktur" (s.10).  

Strategien konkretiserer videre behovene knyttet til areal og naturforvaltning i kpt. 6. Her 

tilrådes bl.a.:  

- Større tomter for ny industri må skje på bakgrunn av en helhetlig vurdering av 

den totale arealutviklingen i Agder. 

- Det bør utarbeides regionale spilleregler for utredning- og behandling av 

arealendringer knyttet til regulering av tomter for industrietableringer.  

- Det bør tilrettelegges for at kommuner på Agder kan føre kommunale 

arealregnskap som kan danne grunnlag for et regionalt regnskap.  

 

Strategisk råd for Forum for klima og miljø har anbefalt for KDU at Forum for klima og 

miljø i 2022 jobber med å tilrettelegge for at alle kommuner på Agder kan føre 

arealregnskap. Denne satsingen og industristrategien har åpenbare synergier og felles 

utfordringsbilde. 

Hensikten med satsingen er å tilrettelegge for bred dialog om ønsket totalutvikling av 

regionen slik at det kan gjøres prioriteringer og fattes beslutninger i saker der det 

forekommer sterke motstridende hensyn.  

Det overordnede målet er å lykkes med å etablere en regional fellestekning på 

arealutvikling som sikrer en mer bærekraftig arealforvaltning i regionen. 

Dette gjelder særlig forhold knyttet til arealinngrep for etablering av ny industri i Agder 

akkurat nå.  
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Satsingen er delt inn i tre målområder der følgende aktiviteter kan ha relevans for 

måloppnåelse i den industrielle strategien: 

 

1. Utvikling av felles regionale spilleregler for utredning- og behandling av 

arealendringer 

 

• Det er satt ned en ad-hoc arbeidsgruppe av fagfolk for å finne ut hvordan 

vi bør gå frem. Problemstillingen er krevende, og løsningsforslag må 

tilpasses vår kontekst.  

• Det jobbes med forventnings- og begrepsavklaringer for å undersøke om 

en naturmangfoldplan eller andre regionale planer kan brukes til dette 

formålet, eller om det må tenke helt annerledes. 

• Det jobbes med å undersøke om spillereglene kan ta utgangspunkt i EUs 

taksonomi. Dette kan gi gode synergier ift. den industrielle strategien og 

øke gjennomføringsevnen. 

• 09. mai rigges for å sikre bred dialog og innspill til problemstillingen. 

 

2. Videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget som skal benyttes i utredning- og 

behandling av arealendringer 

 

• Fylkeskommunes analyseavdeling piloterer nå en ny metode for 

kartlegging av arealbeholdning, naturoversikt og arealbudsjett for den 

enkelte kommunen. Metoden gir kommunen innsikt i utvikling over tid 

(bl.a. hvor mye som bygges ned) og danner grunnlag for et regionalt 

arealregnskap1.  

• Det jobbes med å sikre ressurser til å utvikle den vedtatte 

naturmangfoldplanen. 

• Det jobbes med å sikre ressurser til å utvikle den vedtatte 

energistrategien. 

 

3. Øke politisk forankring og felles retning for arbeidet for å sikre 

gjennomføringsevne og unngå ansvarsfragmentering 

 

• Det er sikret godt samspill mellom anbefalingene i strategien og de valgte 

målområdene i den prioriterte satsingen.  

 
1 Arealregnskap forstås her som en systematisk måte å kartlegge og klassifisere arealressursene innenfor et 
geografisk område for å kunne følge med på utvikling over tid. 
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• Det legges opp til en påbygging av tema fra 09. mai til Agdermøtet samme 

måned og til første forumsamling til høsten.  

• Sekretariatet gir nå faste oppdateringer til de politiske hovedutvalgene slik 

at disse er godt forberedte til budsjettprosessen i høst. 

• Rulleringen av handlingsprogrammet i høst skal lytte inn til 

satsingsområdene i #vårtagder. 

 

Det ønskes særlig perspektiver på hvordan Forum for klima og miljø kan gå frem for å 

bidra til at det gjøres en helhetlig vurdering av den totale arealutviklingen i regionen 

knyttet til strategiens mål om å peke ut 2-6 områder for nye grønne industrietableringer. 

 

Vedlegg 

Vedlegg 2 Industriell strategi for Agder 2022-2030 

Vedlegg 3 Utkast til program 09. mai 

 

 

 

 



Arkivsak: 22/00012 
 Saksbeh.: Rachel Berglund 

Dato: 30.03.2022 
 

 

 

 

 

 

 

Saksnummer Råd Møtedato 

12 Strategisk råd for forum for klima og miljø 30.03.2022 

 

 

Eventuelt 

 

Rådsmedlemmene gir innspill 

 

 

Rachel Berglund 

 


