Referat styremøte i Vestfold klima og energiforum
Møte 27 11 2017
Kl. 11.00 – 13.00
Tønsberg kommune, Lodgen
Tilstede: Fredrik Tronhuus, Hilde Hoff-Håkonsen, Elisabet Rui, Olaf Brastad, Bjørn Ole Gleditsch, Kåre
Pettersen, Rune Bakke, Christian Robak, Thormod Hansen.
Fra sekretariatet: Benjamin Rød, Jon Østgård
Forfall: Ingar Lindheim
Fra Tønsberg kommune: Rune Gjerden, Kjell Thu, Karsten Tollefsen
Tønsberg kommune presenterte et sine nye planer for et nytt parkeringsanlegg i Haugarfjellet for over
600 biler, med integrert plass til bilpool, sykkelparkering og anlegg for avfallsavsug (både
husholdningsavfall og næringsavfall). Orienteringen legges ved referatet.
Videre ble det gitt en presentasjon av kommunens arbeid med energispørsmål i egne bygg.
Orienteringen legges ved referatet.
Saksliste
Det ble ikke lagt fram forslag til referat fra styremøtet 19. september.
17/21 Presentasjon av ny styreleder
Forumets nye styreleder Fredrik Tronhuus ble ønsket velkommen. Han tar over etter Lene WestgaardHalle som er fritatt fra alle fylkeskommunale verv som Stortingsrepresentant. Tronhuus er nyvalgt leder
av Hovedutvalg for klima, energi og næring i fylkestinget, og representerer Høyre.
17/22 Økonomistatus og budsjett 2018
Sekretariatet hadde til møtet lagt fram en orientering om det økonomiske bildet for 2018. Dette
konkluderer med en budsjettmessig underdekning på 250.000 kr, hvor et tidligere underforbruk på
400.000 kr er tatt med.
Som en følge av endringer i statens regnskapsføring påløper nå arbeidsgiveravgift og
pensjonspremiekostnad direkte på forumets regnskap. Dette ble tidligere ble dekket av fellespost i
staten.
I tillegg har det vært vanskeligere enn forventet å finne nye hovedpartnere til forumet.
Et forslag til budsjett legges fram i neste styremøte.
Det er for øvrig kommet til tre nye nettverkspartnere som ønskes velkommen i forumet:
• WSP-Norge AS. Rådgivende konsulenter med regionkontor i Tønsberg
• Folksom. Eiendomsutvikler og -forvalter med hovedkontor i Tønsberg
• Baglerbrønnen Drift AS (Slottsfjellfestivalen) i Tønsberg

Mye av diskusjonen i møtet dreide seg om kommunene, og endringer som følge av kommunereformen.
En annen del av diskusjonen dreide seg om i hvilken grad forumets sekretariat bør arbeide
prosjektorientert tettere inn mot enkelte kommunepartnere.
Kommunene i Vestfold er separate partnere, men framstår i budsjettsammenheng som en hovedpartner
med en samlet sum partnerbidrag. Kommunereformen endrer på den fordelingsnøkkelen som legges til
grunn for partnerbidragene. Dette trenger en avklaring.
Kommunene vil også etter hvert framstå med styrket faglig kompetanse, noe som kan endre på formen
på samvirkningen i forumet. Det er behov for å oppdatere hvordan kommunene best kan utnytte et
forum for klima og energi, og hvilke tjenester og møteplasser et forum kan utgjøre som ressurs for den
enkelte kommune. Dette gjelder også forumets rolle mellom offentlige og private aktører.
Et forslag fra Hilde Hoff Håkonsen er et dialogmøte med relevante kommunale ledere med sikte på å
optimalisere forumets funksjoner i forhold til kommunenes situasjon.
17/23 Endringer av partnerskapsavtalen
Formuleringer om at forumet ikke skal delta i konkrete offentlige forvaltningsprosesser og avgjørelser,
og formuleringen om et årlig partnerskapsmøte ble vedtatt tatt ut av partneravtalen.
Neste styremøte;
Det innkalles til styremøte i månedsskiftet januar – februar 2018.

