Referat styremøte i Vestfold klima og energiforum
Møte 2. mars 2017
Kl. 09.00 – 12.00
Sandefjord rådhus, Sandefjordveien 3, Sandefjord
Tilstede: Elisabet Rui, Lene Westgaard-Halle, Bjørn Ole Gleditsch, Rune Bakke, Thormod Hansen, Olaf
Brastad.
Fra sekretariatet: Jon Østgård, Benjamin Rød
Forfall: Hilde Hoff Håkonsen, Aina Dahl (vara for Håkonsen), Ingar Lindheim, Christian Robak.
Saker og program
Bjørn Ole Gleditsch informerte om prosessen med klima og energi i forbindelse med sammenslåing til
nye Sandefjord. Noen punkter: De har en strategi for å bli klimanøytral i 2050. Kommunen er med i
styringsgruppa til Byutviklingspakke Tønsberg som observatør, mest for å lære. Ønsker å se hvordan det
fungerer med biogass i Larvik og Horten før man går videre med biogass-stasjon. Nytt sykehjem skal
bygges, og det vurderes hvor høye energiambisjoner det skal være. Bidratt med krav til at Color Line blir
hybrid.
Styresaker
Referat godkjent.
Innkalling godkjent, med kommentar om at godkjenning av referat og innkalling ikke stod i
saksdokumentet.
8-17 Regnskap 2016
Regnskapet ble godkjent.
9-17 Budsjett 2017
Budsjettet for 2017 ble godkjent med følgende innspill.
• 200 000 til å dekke den andre ansatte i VKEF hos Fylkesmannen er tilstrekkelig. Det må utredes
videre om utgifter til PC, EKOM-tjenester, o.l. faller inn under denne kostnadsposten.
10-17 Nye støttespillere
Styret diskuterte og nevnte en rekke relevante aktører som det vil være verdt å følge opp. Styreleder
oppfordret styrets medlemmer til å både nevne VKEF i møte med relevante aktører, og å tipse VKEF om
interessante bedrifter. Et konkret innspill var å legge neste styremøte til Hydro Holmestrand.

11-17 Partnerskapsmøte
Styret vedtok at sekretariatet forholder seg til partnerkontaktene bilateralt, og heller legger opp til et
partnermøte på høsten (som oktober). Det vil gi bedre mulighet til å bruke en slik anledning til å knytte
til seg nye medlemmer. På styremøtet i november 2016 ble det vedtatt at man skulle arrangere et
partnermøte i første halvdel av 2016. Det er dette det nå blir skjøvet på. (sak 4 pkt. 2, 10. november
2016)
12-17 Klimatilpasning: Overvann i kommuner
Styret er positiv til at VKEF involverer seg i overvannsarbeidet til Vestfold Fylkeskommune. Det vil si at
VKEF involverer seg i et seminar knyttet til dette i samarbeid med VFK og Fylkesmannen, og kan ta på
seg arbeidet med å lede et nettverk knyttet til overvannshåndtering. Høgskolen i Sørøst-Norge kan være
en relevant part å knytte til seg. I tråd med forumets øvrige satsningsområder vil det være naturlig at
dette arbeidet faller inn under kommunenes klima- og energiutfordringer.
13-17 Klimasats: Hva vi er med på
Sekretariatet informerte om prosjekter.
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

