Referat styremøte i Vestfold klima og energiforum
Møte 22. juni 2017
Kl. 08.00 – 11.00
Statens park, Tønsberg
Tilstede: Elisabet Rui, Lene Westgaard-Halle, Thormod Hansen, Olaf Brastad. Christine Ingebrethsen Rise
(vara for Robak), Hilde Hoff Håkonsen.
Fra sekretariatet: Benjamin Rød
Forfall: Ingar Lindheim, Christian Robak, Bjørn Ole Gleditsch, Rune Bakke.
Styresaker
Referat og innkalling: Pga. uklarheter i innkallingen var det uklart for flere om møtet startet 08 eller 09.
I tillegg ble ikke referat og innkalling formelt godkjent, fordi det ikke stod på sakslista. Sekretariatet tar
det til etterretning til neste styremøte.
19-17 Informasjon om arbeidet i forumet
Fordi dette punktet legger litt av bakteppet for andre saker, ble den flyttet opp. Sekretariatet informerte
om pågående arbeid:
• Et løft for å få med flere private eiendomsaktører i forumet er startet, med et fellesmøte 15. juni
i samarbeid med Alfa Eiendom i Larvik.
• Forumet er med i en søknad til Klimasats sammen med VFK om et forprosjekt om
informasjonsarbeid knyttet til bygg generelt og nye Horten VGS spesielt. Når referatet skrives
ser det ut til at prosjektet ikke har fått støtte, men prosessen er ikke fullstendig ferdig.
• VKEF har fått innspill fra ulike aktører til tema for samlinger rundt kommunenes
overvannshåndtering, og vil begynne arbeidet utover høsten.
• 8. juni var ca. 15 deltakere fra hovedsakelig kommunene med VKEF til FutureBuilt med
biogassbuss. Tilbakemeldingene var positive om at det var en nyttig samarbeidsform, altså å dra
på en fellestur fra Vestfold til et slikt arrangement.
• 23. mai arrangerte vi biogass på hjul i Sandefjord. Ca. 180 deltakere, med fokus på
transportører, og å vise fram kjøretøy.
• VKEF har arrangert et seminar om energistasjoner, sammen med VFK som har ønsket en
rapport, og Rambøll som skriver rapporten om hvordan VFK kan bidra til at det kan tilbys mer
fornybart drivstoff i Vestfold.
• VKEF har vært i media, både aviser og på radio. Mest omtale fikk vi om biogass – om
produksjonen og potensialet, selv om saken kom som resultat av pressearbeid knyttet til
kjøretøy. Saken har vært på Vestviken24, i TB, ØP og Telemarksavisa på papir.
14-17 Ny organisasjonsform
Én av grunnene til at vi ønsket å diskutere mulighetene for organisasjonsform var at lokaliseringen for
nytt Fylkesmannsembete for Telemark og Vestfold ikke var klart. Da styremøtet ble avholdt var det klart

at embetet blir lagt til Tønsberg. Det er imidlertid verdt å merke seg at det er et nytt embete som skal
opprettes, og vi må sørge for at VKEF blir en integrert del av også det nye, sammenslåtte embetet.
Styret var svært skeptisk til styreformene Stiftelse og IKS, og ingen andre styreformer ble berørt. Det ble
uttrykt skepsis til om disse styreformene ville gjøre det lettere å skaffe langsiktig finansiering, og at det
de ville gjøre samarbeidsklimaet opp mot kommunene vanskeligere enn i dag.
Styrer tilrår derfor at VKEF og styremedlem Elisabet Rui hos Fylkesmannen søker å fortsette med de
samme rammene hos Fylkesmannen, som i dag, i det sammenslåtte embetet.
15-17 Regionreform og utvidelse i Telemark.
Styret er positiv til at VKEF arbeider i Telemark. Vi må senere kanskje vurdere et nytt navn, spesielt hvis
vi prøver å ta en tilsvarende rolle i Telemark som vi har i Vestfold nå. Vi kan imidlertid la prosessen
utvikle seg litt over tid, siden fylkene ikke skal slås sammen formelt før 2020 (Fylkesmannen fra
1.1.2019) og Stortingsvalget mm. kan endre på rammene for sammenslåinga.
16-17 Partnerskapsmøte på Zerokonferansen
Selv om det også ble uttrykt skepsis til å samle partnere hos et annet arrangement, var styret positiv til å
arrangere en fellestur for partnere til Zerokonferansen, lignende det vi gjorde til FutureBuilt. Styret ber
sekretariatet komme tilbake med konkret forslag til økonomiske rammer for en slik tur, og foreslår at
VKEF kan skape merverdi for «våre» deltakere ved å legge til rette for mer eksklusive møter med
profilerte gjester, heller enn å f.eks. arrangere styremøte der. Invitasjon bør gå til rådmann i
kommunene, med forslag om å sende relevant utvalgsleder.
Det ble også foreslått at møter mellom partnere og styret kan dekkes ved å legge styremøter til
partnere.
17-17 Partnerbidrag fra kommunene
Hilde Hoff Håkonsen har i samråd med Sandefjord-ordfører og styremedlem Bjørn Ole Gleditsch
kommet til at det beste nå er at vi sender faktura til Sandefjord tilsvarende bidrag fra Sandefjord, Stokke
og Andebu i år, og at dette blir revidert neste år, når kommunene har kommet fram til nye
fordelingsløsninger i tråd med kommunesammenslåingene.
18-17 Nye styremøtedatoer
Datoer for nye styremøter i 2017 ble 20. september kl. 14-16 og 27. november kl. 11-13.

