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

Tid: 06. september 2022, kl. 08:30-10:00 

Sted: Teams 

 

Deltok: 

Kommunalsjef Geir Skjæveland, Arendal kommune 

Administrerende direktør Jill Akselsen BRG Utvikling AS 

Konserndirektør Fornyelse Svein Are Folgerø, Agder Energi 

Direktør Strategi og forretningsutvikling Karen Landmark, Greenstat 

Fagdirektør Thomas Christian Kiland-Langeland, Statsforvalteren 

 

Forfall: 

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, Agder Fylkeskommune 

Viserektor for forskning og tverrfaglig satsinger Hans Kjetil Lysgård, UiA 

 

Fra prosjektledelsen: 

Sekretariatsleder Rachel Berglund, Agder fylkeskommune 

 

 

Bakgrunn og agenda for møtet 

 

Sekretariatsleder presenterte agendaen for møtet. Agendaen var slik: 

18/22 Godkjenning av dagsorden 

19/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

20/22 Orienteringssaker samhandlingsstrukturen 

21/22 Orienteringssak: Vedtak om regionalt arealregnskap i østre Agder 

22/22 Prioritert satsing på regionalt fond for naturrestaurering i Agder 

23/22 Program for forum for samfunnsutvikling 2. november 

24/22 Program for forum for samfunnsutvikling vinteren 2023 

25/22 Eventuelt  
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18/22 Godkjenning av dagsorden 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 06.09.2022 22/00018 

 

Rådsmedlemmene godkjenner dagsorden 

 

Møtebehandling 

Strategisk råd for forum for klima og miljø godkjente dagsorden. 

 

19/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 06.09.2022 22/00019 

 

Rådsmedlemmene godkjenner referat fra forrige møte 

 

Møtebehandling 

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

 

20/22 Orienteringssaker samhandlingsstrukturen 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 06.09.2022 22/00020 

 

Rådsmedlemmene orienteres av sekretariatsleder om aktiviteter i 

samhandlingsstrukturen 

 

Møtebehandling 

Sekretariatsleder gav status på prioriterte satsinger og aktiviteter i #vårtagder. Det er nå 
etablert prioriterte satsinger i alle tre forum og rådsmedlemmene var samstemte om at det 
var nyttig å bli orientert om satsinger i de andre to forum. 
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21/22 Orienteringssak: Vedtak om regionalt arealregnskap i Østre Agder 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 06.09.2022 22/00021 

 

Rådsmedlemmene orienteres av sekretariatsleder om vedtak fra Østre Agder 

kommunedirektørutvalg om oppstart av prosjekt for regionalt arealregnskap i Østre 

Agder. 

 

Hva saken gjelder 

Østre Agder kommunedirektørutvalg vedtok 24. august å ta imot tilbud fra Agder 

fylkeskommune om å iverksette et pilotprosjekt med Østre Agder-samarbeidet, 

som FoU pilot, for å utvikle kommunale samarbeidsformer for areal- og 

naturforvaltning. 

 

Møtebehandling 

Sekretariatsleder presenterte satsingen og rådet drøftet den tematiske koblingen til 

andre arealkrevende saker som pågår i Agder. 

Rådsmedlemmene anbefalte følgende: 

• Det bør nå opprettes kontakt med de interkommunale politiske råd i Lister, 

Kristiansand og Setesdal for å dele om arbeidet og initiere dialog om lignende 

prosesser i de øvrige regioner. 

• For å lykkes i arbeidet må forum for klima og miljø og forum for næringsutvikling 

og samarbeid om nye arbeidsplasser samarbeide tett. 

• Klima- og miljødepartementet har opprettet en ny avdeling kalt «bærekraft og 

omstillingsavdelingen» hvor de skal jobbe med tema i skjæringspunktet klima- og 

miljøkunnskap, økonomisk utvikling og grønn omstilling. #vårtagder bør formidle 

sitt arbeid på arealregnskap til denne avdelingen. 

 

Sekretariatsleder tar kontakt med de øvrige interkommunale politiske råd for å initiere 

dialog om satsing på regionale arealregnskap. 

Sekretariatsleder initierer kontakt for kunnskapsutveksling med den nye avdelingen i 

Klima- og miljødepartementet. 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/organisasjon/avdelinger/bo/id2913279/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/organisasjon/avdelinger/bo/id2913279/
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22/22 Prioritert satsing på regionalt fond for naturrestaurering 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 06.09.2022 22/00022 

 

Presentasjon av status på arbeid med etablering av et regionalt fond for 

naturrestaurering ved fagdirektør Thomas Christian Kiland-Langeland hos 

Statsforvalteren 

 

Hva saken gjelder 

Sekretariatsleder ber rådet drøfte satsingens innretning, målområder og aktuelle 

samarbeidspartnere. 

 

Møtebehandling 

Med bakgrunn i innspill fra forum for samfunnsutvikling 9. mai har strategisk råd tidligere 

anbefalt at det initieres et prosjekt i #vårtagder for å etablere et offentlig-privat 

spleiselag for et regionalt fond for naturrestaurering i Agder (SAK 15/22).  

Statsforvalteren ble foreslått som prosjekteier og Thomas Kiland-Langeland gav derfor 

rådet en orientering om status på arbeid med naturrestaurering på nasjonalt nivå og om 

statsforvalterens rolle i et slikt arbeid. 

Statsforvalteren har videre fått klare signaler fra klima- og miljødepartementet om å 

vente på nasjonale føringer før de kan ta en regional lederrolle i arbeidet. 

Rådsmedlemmene anbefaler derfor at satsingen settes på vent i påvente av signaler fra 

nasjonalt hold. 

 

Sekretariatsleder tar anbefalingene til følge og går ikke videre med satsingen på 

nåværende tidspunkt. 

 

 

 

 

 

23/22 Program for forum for samfunnsutvikling 2. november 

https://agderfk.no/_f/ifaf6c57f-6f62-4727-8d4f-fde371e2d708/referat-fra-strategisk-rad-for-forum-for-klima-og-miljo-09juni-2022.pdf
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Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 06.09.2022 22/00023 

 

Diskusjon om programmet for forum for samfunnsutvikling 2. november 

 

Hva saken gjelder 

Forum for samfunnsutvikling holdes 2. november på mandal hotell med 

tilknyttede lokaler i Buen kulturhus. De tre forum slås sammen om ett felles 

program: Kompetansemobilisering og inkluderende arbeidsliv i Agder. 

 

Sekretariatsleder foreslår at det ikke kjøres flere aktiviteter i forum for klima og 

miljø før de prioriterte satsinger har kommet i gang. Sekretariatsleder forventer å 

kunne starte nye aktiviteter vinter / vår 2023. 

 

Møtebehandling 

Rådet drøftet forslaget og var samstemte om at forum for klima og miljø ikke skal holde 

aktiviteter 2. november.  

 

24/22 Program for forum for samfunnsutvikling vinteren 2023 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 06.09.2022 22/00024 

 

Sekretariatsleder presenterer forslag til innhold på forum for samfunnsutvikling vinteren 

2023, med påfølgende diskusjon om programmet. 

 

Hva saken gjelder 

Sekretariatet har blitt spurt om å holde et ekstra forum for samfunnsutvikling 

vinteren 2023 i Grimstad. Det er ønsket at vi her slår sammen tema på tvers av 

klima- og næring slik vi gjorde 9. mai i Arendal. 

 

I forbindelse med forumet ønsker Grimstad næringsforening sammen med 

Grimstad kulturhus å legge til rette for en kulturell opplevelse med 

sammenfallende tematikk på kveldstid; Konserten Messe for en såret jord, som 

holdes i Grimstad kirke.  
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Møtebehandling 

Rådsmedlemmene er positive til et forum i februar i Grimstad. 

 

Følgende presiseres: 

• Temaet kan med fordel spisses mot eiendomsbransjens behov og utfordringer 

knyttet til en mer bærekraftig arealforvaltning i Agder.  

• Det kan være nødvendig å gå i partnerskap med eiendomssektorens egne 

interesseorganisasjoner og partnere for å sikre oppmøte fra bransjens 

representanter. 

• Programmet bør inkludere eiendomsutviklere fra andre regioner som jobber med 

tema knyttet til bærekraftig arealforvaltning. 

• Det foreslås å legge arrangementet til den nye fagskolen i Grimstad. 

• Det ønskes ikke en direkte kobling mellom forum for samfunnsutvikling og 

arrangementet ‘Messe for en såret jord’. 

 

 

Sekretariatsleder går i dialog med sekretariatsleder for forum for næringsutvikling 

og samarbeid om nye arbeidsplasser om felles arrangement 9. februar i 

Grimstad. 

 

25/22 Eventuelt 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 06.09.2022 22/00025 

 

Rådsmedlemmene gir innspill 

 

Møtebehandling 

Ingen saker til eventuelt 

 

 

 

 

 

 


