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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 

 

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 på målområdene etter året som har gått. 

 

Møtebehandling 

Sekretariatsleder presenterte status på de tre målene: 

 

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 gjøre arealregnskap.  
 

3. Å jobbe med politisk forankring og felles retning for arbeidet for å sikre 
gjennomføringsevne og unngå ansvarsfragmentering.  

 

Utvidet status på målene kan leses i møteinnkallingen.  
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Møtebehandling på de tre mål 

 

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 ved Område 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. 

 

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. 

 
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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Rådsmedlemmene peker videre på at den tydelige prioritering av ett 

spisset tema i jan. 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 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 samarbeidet for 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. 

 

Møtebehandling 

Rådsmedlemmene støtter forslaget til 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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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 
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