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

Tid: 19. januar 2022, kl. 13-14:30 

Sted: Teams 

 

Deltok: 

Konserndirektør Fornyelse Svein Are Folgerø, Agder Energi 

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, Agder Fylkeskommune 

Direktør Strategi og forretningsutvikling Karen Landmark, Greenstat 

Kommunalsjef Geir Skjæveland, Arendal kommune 

Administrerende direktør Jill Akselsen BRG Utvikling AS 

Fagdirektør Thomas Christian Kiland-Langeland, Statsforvalteren 

 

Forfall: 

Viserektor for forskning og tverrfaglig satsinger Hans Kjetil Lysgård, UiA 

 

Fra prosjektledelsen: 

Sekretariatsleder Rachel Berglund, Agder fylkeskommune 

Prosjektkoordinator for handlingsprogrammet, Gro Hege Hansen, Agder 

fylkeskommune 

 

 

Bakgrunn og agenda for møtet 

 

Sekretariatsleder presenterte agendaen for møtet. Agendaen var slik: 

SAK 01/22 Godkjenning av dagsorden 

SAK 02/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

SAK 03/22 Orienteringssaker Samhandlingsstrukturen 

SAK 04/22 Veien videre 

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

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

SAK 07/22 Eventuelt 
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01/22 Godkjenning av dagsorden 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 19.01.2022 22/00001 

 

Rådsmedlemmene godkjenner dagsorden 

 

Møtebehandling 

Strategisk råd for forum for klima og miljø godkjente dagsorden. 

 

02/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 19.01.2022 22/00002 

 

Rådsmedlemmene godkjenner referat fra forrige møte 

 

Møtebehandling 

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

 

03/22 Orienteringssaker 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 19.01.2022 22/00003 

 

Rådsmedlemmene orienteres av sekretariatsleder om aktiviteter i 

samhandlingsstrukturen 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte om utsettelse av forum for samfunnsutvikling 16. februar 

grunnet koronasituasjonen. 
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Rådsmedlemmene ønsker å bruke datoen til felles dialog på tvers med rådsmedlemmer 
i de strategiske råd for de tre foraene i samhandlingsstrukturen. Det er enighet om at 
felles dialog på tvers av rådene er nødvendig for å finne en hensiktsmessig form på 
arbeidet med oppfølging av innspill i foraene. 
 

Sekretariatsleder og øvrige sekretariatsledere organiserer et felles rådsmøte. 

 

04/22 Veien videre 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 19.01.2022 22/00004 

 

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. 

 

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.  

 

Møtebehandling 

Sekretariatsleder gav presentasjon og ba rådet drøfte innspill fra workshop 23. 

november opp mot mandatets formål og ansvarsområder, saksgangen i #vårtagder og 

pågående aktiviteter i fylkeskommunen. 

Prosjektkoordinator Gro Hege Hansen gav presentasjon og ba rådet drøfte 

sammenhengen mellom samhandlingsstrukturen, innspill i foraene og prosessen med 

rullering av handlingsprogrammet. 

 

4.1 Prioritert satsing 2022. Rådsmedlemmene er samstemte om at arbeidet med 

arealregnskap og tilstøtende prosesser bør være en prioritert satsning for forum 

for klima og miljø året 2022. Arbeidet er omfattende, og det haster med å finne 

gode løsninger som har bred regional oppslutning og politisk forankring.  

Arbeidets omfang og tidsaspektet tilsier at dette bør være den eneste satsningen 

i forum for klima og miljø året 2022.  
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 Rådsmedlemmene anser de to andre satsingsområdene innenfor henholdsvis 

energi og industrielle symbioser som mindre kritiske å finne snarlige løsninger 

på. Det påpekes også at disse to områdene er bedre ivaretatt gjennom 

pågående prosesser.  

Sekretariatsleder informerer sekretariatet i #vårtagder og 

kommunedirektørutvalget 

 

4.2 Målsetting. Det overordnede målet for satsingen er å bidra til at alle kommuner 

på Agder snarlig kan ta i bruk arealregnskap for i felleskap å få til balanse i 

arealbruken på Agder. 

Følgende presiseres: 

• Det må være samsvar mellom arealregnskapets innretning og gjeldende 

mål for klima og miljø i regionen. 

• Det må være enkelt å benytte arealregnskap for kommuner, næringsliv og 

andre for å fatte beslutninger. 

 

Sekretariatsleder informerer sekretariatet i #vårtagder og 

kommunedirektørutvalget 

 

4.3 Målområder. Det er særlig behov for tre ting: 

4.3.1 Å utvikle et felles regionalt regime for utredning- og behandling av 

arealendringer, inklusive et rammeverk for konsekvensutredninger som 

bygger på nasjonal metodikk, som kommuner kan benytte overfor 

eiendomsutviklere og konsulenter. Arealregnskap løser ikke målkonflikter i 

seg selv, men kan bidra til å synliggjøre målkonflikter. Det kreves 

imidlertid et videre arbeid for å håndtere og løse målkonflikter, derav 

behovet for et regionalt regime. 

Dette kan bidra til at kommuner, statsforvalteren og fylkeskommunen får 

ned behandlingstiden og sikrer forutsigbarhet overfor kapitalen. Slik kan 

Agder tiltrekke seg nye grønne industrietableringer og fange opp 

ringvirkninger samtidig som vi sikrer balanse i arealbruken. Arealbalanse 

vil regnes som et konkurransefortrinn i fremtiden og gode 

konsekvensutredninger vil fungere som risikodempende for kapitalen. 

4.3.2 Å utvikle kunnskapsgrunnlaget som skal benyttes i utredning- og 

behandling av arealendringer. Innholdet i arealregnskap som konsept er 

ikke entydig og det må diskuteres hvordan dette skal innrettes og 

fokuseres. 



Page 5 of 7 
 

Kunnskapsgrunnlaget knyttet til bl.a. naturmangfold, vannforvaltning, 

industri og energi må være på plass innledningsvis for at statsforvalter og 

fylkeskommune skal kunne håndtere kommunale reguleringsplaner i 

forbindelse med arealkrevende etableringer. Kvaliteten i 

kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for å lykkes med 4.3.1. 

4.3.3 Å sikre politisk forankring og felles retning for arbeidet for å sikre 

gjennomføringsevne og unngå ansvarsfragmentering. 

Det er behov for å styrke bevilgningen til pågående prosesser i regionen 

knyttet til punkt 4.3.1 og 4.3.2, og arbeidet haster. Det er derfor 

avgjørende å øke den politiske forståelsen for sammenhengen mellom: a) 

kappløpet om nye grønne industrietableringer og b) behovet for å utvikle 

kunnskapsgrunnlaget, særlig knyttet til naturmangfold.  
 

Målområdene sees både i sammenheng med rullering av handlingsprogrammet 

for Regionplan 2030 og med mulighetene samhandlingsstrukturen gir for å 

anbefale prioriterte innsatsområder for regionen. 

Rådet anbefaler en umiddelbar strategisk samkoordinering av prosesser, planer 

og strategier i regionen knyttet til de tre overstående behov. 

Sekretariatsleder igangsetter samkoordinering. 

 

4.4 Forankring. Rådsmedlemmene vil anbefale å forankre satsingen ytterligere i det 

strategiske rådet for forum for næringsutvikling og samarbeid om nye 

arbeidsplasser. 

Sekretariatsleder tar saken videre til sekretariatsleder for forum for 

næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser. 

 

4.5. Forum på arealregnskap i mai. Rådsmedlemmene er samstemte om å bruke 

det åpne dialogforum til måloppnåelse mot punkt 4.3.3.  

Det presiseres at forumet også har en rolle i å utfordre, engasjere og overaske. 

Det skal være rom for kritiske røster og motargumenter og forumet må sikre 

representasjon både geografisk, demografisk og i forhold til sektorer. 

Den prioriterte satsing og dialogen i forum må derfor kjøre som parallelle 

prosesser for å sikre åpne innspill. 

1) Rådet ber derfor om at det arrangeres et eget forum på arealregnskap i mai. 
Rådsmedlemmene vil bidra i utforming av program og med oppspill i media frem 
mot forumet. 
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Sekretariatsleder koordinerer arbeidet med programmet og gjør en enkel 

kommunikasjonsplan for forumet. 

 

 

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

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 19.09.2022 22/00005 

 

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

 

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.  

 

Møtebehandling 

Rådsmedlemmene var samstemte i å ikke diskutere SAK 05 i møtet.  

Sekretariatsleder fortsetter arbeidet med å bygge program for forumsamlingene i 

samråd med rådsmedlemmer via mail. 

 

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

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 19.09.2022 22/00006 

 

Sekretariatsleder orienterer om prosessen med ferdigstilling av mandat. 

 

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. 
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Møtebehandling 

Rådsmedlemmene var enige i at mandatet med tilhørende beskrivelse av prioritert 

problemstilling ferdigstilles via mail frem mot fristen 01. mars 2022.  

Sekretariatsleder igangsetter arbeidet med ferdigstilling av mandatet. 

 

07/22 Eventuelt 

Behandlet av Møtedato Saksnr 

Strategisk råd for forum for klima og miljø 19.09.2022 22/00007 

 

Rådsmedlemmene gir innspill 

 

Møtebehandling 

Ingen saker til eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 


