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Hva er #vårtagder?

• #vårtagder er en struktur for å jobbe strategisk sammen om regionale 
utfordringer som er så store og komplekse at enkeltaktører ikke kan løse 
dem alene.

• Målet er å styrke den regionale gjennomføringskraften og Agders posisjon 
nasjonalt.

• Forum for samfunnsutvikling er en åpen møteplass hvor deltakere fra 
kommunene, næringslivet, politikken, akademia, frivilligheten og andre 
aktører møtes for dialog, mobilisering og handling.

• Tre ulike fora: 
- Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold,
- Forum for klima og miljø,
- Forum for næringsutvikling og samarbeid om flere arbeidsplasser.



Målsettinger
Forum for klima og miljø

v Å bidra til en akselerasjon i det 
grønne skifte på Agder frem
mot 2030

v Å jobbe systematisk og
strategisk med målkonflikter i
skjæringspunktet mellom
klimasatsinger, naturmangfold-
hensyn og arealutvikling og
bruk

v Å bygge en robust samarbeids-
kultur på klima og miljø som
tåler tøffe prioriteringer



Klima og miljø, Caledonien 23. nov 2021

• 250 deltakere i fellessamlingen

• 50 deltakere i workshop 
i Forum for klima og milø.
6 grupper á 6–8 personer

• Deltakere fra kommuner i Agder, 
fylkeskommune, politisk ledelse, 
næringslivet, frivilligheten, Universitet i 
Agder og sivilsamfunnet

• Kunnskapsdeling ved
• Fredrik Vikse – Politisk rådgiver 

i Sabima
• Kim Øvland – Rådgiver på 

strategienheten i område 
samhandling og innovasjon, 
Kristiansand kommune

• Rachel Berglund – Rådgiver på 
bærekraft, Agder 
fylkeskommune

• Fasilitator: 
Åshild Kristensen Foss v/ CoLAB 
UiA



Dagens tema
Hvordan jobber vi 
med målkonflikter 
innen satsinger 
på klima og 
naturmangfold på 
Agder i dag?



Hva må vi jobbe med for å 
nærme oss målene for 
2030?

Innspill til tema som
krever samhandling på 
tvers og som har høy 
grad av kompleksitet



Oppsummering av innspill

OPPGAVE 3: Prioriterte satsningsområder

Fremtidsrettet
arealforvaltning

Bærekraftig
energi

Industrielle
symbioser

Hovedlinjene som ble løftet opp i workshoppen dreier seg om å prioritere og forsterke
innsatsen på følgende områder:

Sentrale aktører i arbeidet er fylkeskommunen, kommuner, næringslivet, idelle organisasjoner, 
akademia og frivilligheten. Det å ha møteplasser og mulighet for dialog på tvers trekkes av flere 
grupper frem som viktig for å lykkes i arbeidet. 



Fremtidsrettet arealforvaltning
Konsentrasjon vs. spredning
• Ta hele Agder i bruk – hva betyr dette?
• Knapp kommuneøkonomi

• Bærekraftige transportløsninger
• Bærekraftige offentlige tjenester
• Tilgjengelighet/bosettingsmønster for alle 

aldre

• Redusere klimagassutslipp og tap av 
naturmangfold

Arealforvaltning
• Lite bærekraftig arealforvaltning i dag
• Nedprioritering av klima og miljø til fordel for 

arbeidsplasser og fremkommelighet

Arealbruk og transport (bomiljø, 
biomangfold og klima)
• Utfordringene er knyttet til:
• Lokal stedsutvikling
• Aldersvennlige samfunn
• Redusert transport og fortetting m/kvalitet

• Naturmangfold, næringsinteresser, mobilitet
• Medvirkning for innbyggeridentitet

OPPGAVE 1



Fremtidsrettet arealforvaltning (forts)
Omstilling på Sørlandsk
• Forståelsen og samarbeidsmulighetene for 

bærekraftig omstilling krever lokal/regional 
dialog

• Behov for bedre forankring i den enkelte 
organisasjon og ledelse

• Hva betyr ‘samarbeid for omstilling’?

• «Våre styrker – våre muligheter – på vår 
måte»

Dialog som verktøy 
for samfunnsutvikling
• For sen dialog i plan-

og beslutningsprosesser
• Ideelle planer uten forankring hos 

politikere og befolkning for øvrig

Fremstidsdivisjonsplattform
• Forbedret visualiseringsverktøy for dialog 

om samfunnsutvikling

OPPGAVE 1



Fremtidsrettet arealforvaltning – Hvem, hva, hvordan
Hvordan jobbe sammen om denne
utfordringen?
• Jobbe for å få et felles utfordringsbilde
• Bygge tillit
• Tverrpolitisk enighet om konkrete mål og tiltak/felles 

plattform
• Regionplan Agder 2030/Handlingsprogrammet
• Få på plass naturmangfoldplan for Agder
• Utvikle natur- og arealregnskap
• Dele kunnskap og løsninger (gode eksempler på tvers)
• Utvikle konkrete verktøy for dialog (Bygge digital 3D 

plattform over Agder, scenariotenkning, 
spørreundersøkelser, workshops, digitale verktøy)

Hva er første steg?
• Få en felles forståelse av utfordringsbildet; bred deltakelse 

der det utformes utviklingsstrategier (for eksempel forum, 
Vårt Agder)

• Gi politikere kunnskapsgrunnlaget til å handle og skape 
eierskap til problematikken + løsningene

• Fylkeskommunen må sette ned ressurser til prosjektorg. til å 
få på plass naturmangfoldsplan inklusiv areal- og 
naturregnskap

• CoLab – samarbeid med kommunene
• Ulike samfunnsgrupper og aktører må inviteres inn av 

fylkeskommunen
• Vi må definere hva det betyr å ta «hele Agder i bruk»
• Bruke kommunikasjonsplattformer (for eksempel fortellinger, 

sosiale medier, aviser, osv.) til å formidle endringsbehov à
felles løsninger

• Kompetanseheving og opplæring gjennom skoler og
organisasjoner

• Utvikle forslag til søknad om digital 3D plattform over Agder

OPPGAVE 2 og 3



Fremtidsrettet arealforvaltning – Hvem, hva, hvordan
Aktører
• Politikere (kommuner og fylkeskommune)
• Statsforvalteren

• Innbyggere
• Kunnskapsbedrifter/forskning + utdanning
• Næringsliv (driver omstillingen)
• Media

OPPGAVE 2 og 3

• Nasjonal politikk
• Interesseorganisasjoner slik som landbruks- og 

skogsorganisasjoner, Sabima, innvandrere, 
ungdom, eldre osv.

• Frivillig sektor (inspirere til handling, bringe folk 
sammen)



Bærekraftig energi

Fornybar og bærekraftig energi
• Elektrifisering av samfunnet og grønn 

økonomi: Samfunnet har behov for mer 
energi i fremtiden

• Utbygging av energi kan gå på bekostning 
av andre samfunnsinteresser

• Naturmangfold

• Landskap
• Friluftsliv
• lokalmiljø

Lokaliseringskriterier
• Manglende lokaliseringskriterier
• Sektortenkning (f.eks. ift. 

næringsetableringer slik som vei, kraft og 
havn)

OPPGAVE 1



Bærekraftig energi – Hvem, hva, hvordan
Hvordan jobbe sammen om denne
utfordringen?
• Etablere tekniske prosjektgrupper for etablering av 

kunnskapsgrunnlag (havvind, vannkraft, vindkraft)
• Adressere utfordringene til sentrale myndigheter
• Mindre silotenkning og mer felles mål

• Teste ut nye og innovative planprosesser for å 
effektivisere utbygging av ny kraftproduksjon

• Teste ut alternative former for småskala
energiproduksjon (minigrids, community energy 
osv.)

Hva er første steg?
• Skalere opp forum for samfunnsutvikling
• Fortsette nettverksbyggig og dele gode eksempler

• Scenarietenkning
• Strategiutvikling
• Arbeid med reguleringsplaner

OPPGAVE 2 og 3



Bærekraftig energi – Hvem, hva, hvordan
Aktører
• Offentlig sektor (kommune, fylkeskommune, 

statsforvalter)

• Kunnskapsbedrifter/forskning + utdanning
• Norges vassdrags- og energidirektorat
• AE Nett
• Nye Veier

• Statens veivesen

OPPGAVE 2 og 3

• Miljødirektoratet
• Fiskeridirektoratet
• Utbyggere og aktører (kraftprodusenter)
• Interesseorganisasjoner og klynger

• Grunneiere
• Sivilsamfunn



Industrielle symbioser

Industrielle symbioser
• Industrielle symbioser vs. Green Field 

etableringer

• Utvikle næring, skoler og store bygg 
omkring allerede eksisterende ressurser 
som f.eks. spillvarme

Bærekraftig Vekst – er det mulig?
• Omstilling av næringsliv (og en økonomisk 

bærekraft) som ikke går på bekostning av 
sosial og økologisk bærekraft

• Nye forretningsmodeller
• Fra lineær til sirkulær økonomi
• Blå og grønn vekst, bioøkonomi

• SDG 12: forsvarlig forbruk og produksjon
• Flere i bærekraftig arbeid

OPPGAVE 1



Industrielle symbioser– Hvem, hva, hvordan
Hvordan jobbe sammen om denne
utfordringen?
• Bruke etablert arena: Agder symbiose
• Dialog mellom kommuner, klynger etc. som har 

oversikt over ressurser og behov

Aktører
• Kommuner og fylkeskommune
• Politikk
• Klynger

• Næring (nyetablert)

Hva er første steg?
• Ingen innspill

OPPGAVE 2 og 3



VEIEN VIDERE

Problemstillingene og forslagene til satsinger 
presenteres for strategisk råd

Strategisk råd spisser innspillene

Sekretariatet mobiliserer til anbefalte satsinger

Nytt møte i forumet er 16. februar i Arendal



KONTAKTINFORMASJON

Sekretariat for
Forum for klima og miljø

Rachel Berglund
E-post: rachel.berglund@agderfk.no

Telefon: 415 18 985
Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand

mailto:rachel.berglund@agderfk.no

