Årsmelding 2016
2016 har vært preget av arbeidet med å videreføre Vestfold klima- og energiforum som partnerskap
for en ny femårsperiode fra 1. juli 2016. Dette har hatt fokus både i styrets arbeid og sekretariatets
arbeid, i tråd med det vedtatte presentasjonsnotatet.
Ved årets utgang har forumet 26 partnere. Seks av disse er hovedpartnere; Biogass Oslofjord, Esso
Norge, Fylkesmannen i Vestfold, Greve Biogass, Kommunalbanken, Kommuner i Vestfold (11),
Skagerak Energi og Vestfold fylkeskommune. I tillegg har forumet åtte nettverkspartnere og
generelle partnere.
Forumets satsingsområder i 2016
Styret har for 2016 valgt å prioritere arbeidet inn mot noen hovedtemaer;
 Fokusere på energibruk i eksisterende bygg og nye bygg
 Støtte og veilede kommunene i arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltak i viktige
klima- og energispørsmål
 Bidra til arbeidet med alternative former for drivstoff og redusert klimagassutslipp i
transportsektoren
 I tillegg skal det være en aktivering av forumets nettside www.vestfold-energiforum.no
Ambisjonen har vært å starte nettverksbygging mellom offentlige og private virksomheter med
samme interesseområde, et arbeid som ble startet opp i andre og tredje kvartal. Planlegging og
gjennomføring av aktiviteter innen nettverk for energismarte bygg og nettverk for kommunenes
klima- og energiutfordringer har vært viktige oppgaver i sekretariatet i høsthalvåret.

Energismarte bygg
Et initiativ i 2014 omkring energibruk i bygg ble utsatt mens arbeidet med Regional plan for klima og
energi pågikk. Temaet kom tilbake med økt styrke som tiltak i planens handlingsprogram. Ei såkalt
rådgruppe fra ulike bransjer har bidratt til å sette viktige problemstillinger på dagsordenen.
Rådgruppa består av Mathias Schultze – arkitekt, Thormod Hansen – Entreprenørforeningen Bygg og
Anlegg, Øyvind Trygstad - fylkeskommunens eiendomsseksjon, Egil Aadne – Nelfo og Karsten
Tollefsen – Tønsberg kommune.
Nettverksarbeidet startet 16. september med arrangementet Smart energibruk i bygg, med en
oppfølger 23. november om Rehabilitering av bygg – fokus energi. 1. desember var det et
fellesarrangement med kommunenes plannettverk med tittelen Hva er Breeam? Neste arrangement
planlegges 17. januar 2017 om Nye Horten videregående skole – Vestfolds første pluss-skole.
Mer om arrangementene kan leses < her >

1

Kommunenes klima- og energiutfordringer
I tråd med styrets strategi ble arbeidet med å bygge opp et partnernettverk rundt kommunenes
klima- og energiutfordringer startet opp i 2. kvartal. Også til dette arbeidet er det etablert ei
rådgruppe, som består av Trude Movig – Horten kommune, Kjell Thu – Tønsberg kommune, Morten
Lysheim – Stokke kommune og Live Rud – fylkeskommunen.
Et tillyst arrangement 3. mai om revisjon av klima- og energiplaner ble høyaktuell arena for å drøfte
den nye statlige tilskuddsordningen kalt Klimasats. Dette ble fulgt opp med et «skrivermøte» 6. juni
for interesserte bykommuner som ønsker å etablere fyllestasjon for biogass til kjøretøy.
Et nytt nettverksmøte ble arrangert 28. oktober, med kunnskapsgrunnlaget for gode klima- og
energiplaner som tema. Samtidig startet planleggingen av neste nettverkssamling omkring temaet
Klimasats 2017 den 11. januar.
Mer om arrangementene kan leses < her >
Fornybar transportenergi
Pr i dag er det ikke aktuelt å etablere nettverk omkring dette fokusområdet, da aktuelle målgrupper
har ulike perspektiv og interesser. Det jobbes i stedet inn mot enkeltsaker og prosesser.
Å produsere biogass fra matavfall og annet organisk avfall har i flere år vært en viktig oppgave i
Vestfoldsamfunnet. Å fullføre verdikjeden fram til anvendelse som drivstoff er nå den største
utfordringen. Sekretariatet har bistått flere av forumets partnere i en rekke problemstillinger, for
eksempel å bidra til gode prosesser for etablering av fyllestasjoner for biogass i bykommunene i
Vestfold og Grenland. Det har også vært gitt bistand til planlegging av produksjonslinje 2 og
produksjonslinje 3 ved Den magiske Fabrikken på Rygg.
Vestfold fylkeskommune har startet arbeidet med en plan for energistasjoner -jfr. tiltak i regional
plan for klima- og energi. Forumets sekretariat har bistått i dette arbeidet.
Informasjonsformidling
Arbeidet med forumets nettside www.vestfold-energiforum.no har vært et prioritert arbeidsområde,
i tillegg til ukentlige informasjon til partnerne basert på e-post. Styrelederen har etablert ei facebookside som korresponderer med nettsiden.
Det er produsert og publisert 20 artikler om aktuelle klima- og energitiltak i Vestfold i 2016. Tilfanget
av saker er vesentlig større enn kapasiteten til å produsere aktueltartikler.
Alle forumets arrangementer i løpet av året er fulgt opp med publisering av foredrag og
bakgrunnsstoff på forumets nettside.
Utfordringer i regional plan for klima og energi
Forumets satsing er også i tråd med de utfordringer som forumet har fått i gjennomføringen av den
regionale planen for klima og energi. Forumet påtok seg å være initiativtaker for fire tiltak i
handlingsprogram 2016. To tiltak knyttet til energibruk i bygg fanges opp i forumets egen satsing på
energismarte bygg. Et tiltak rettet mot utnyttelse av solenergi i yrkesbygg og gårdsbruk er satt i gang
i samarbeid med Vestfold Bondelag. Det fjerde tiltaket - potensialet for å utnytte vindenergi i
Vestfold - er satt på vent i samråd med fylkeskommunens administrasjon.
Sekretariatet har også bistått fylkeskommunen i iverksettingen av handlingsprogrammet.
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Forumets økonomi
Første halvår hadde relativt lav aktivitet som medførte kostnader. Forumet går derfor inn i 2017 med
en plussbeholdning. Sammen med økt tilskudd fra fylkeskommunen og et tilsagn fra Regionalt
Utviklingsfond rettet mot arbeid med effektiv energibruk i bygg forventer forumet en økonomi i
balanse i 2017. I den nye avtaleperioden er nivået på partnerbidrag holdt på tilnærmet samme nivå
som tidligere.
Styret – sammensetning, møter og saker
Ved overgangen til ny avtaleperiode ble det foretatt endringer i sammensetning av styret og ny
oppnevning av styremedlemmer.
Fra 1.7. 2016 har styret følgende sammensetning;
Lene Westgaard-Halle – Vestfold fylkeskommune, styreleder. Vara- Kåre Pettersen
Elisabet Rui – Fylkesmannen
Hilde Hoff Håkonsen – KS-Vestfold
Bjørn Ole Gleditsch – KS-Vestfold
Christian Robak – LO-Vestfold
Ingar Lindheim – Esso Norge
Thormod Hansen – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg - BTV
Olaf Brastad – Bellona
Rune Bakke – Høgskolen i Sørøst-Norge. Vara - Klaus-Joachim Jens
Det har i 2016 vært avholdt 5 styremøter, tre med det avgående styret og to med det påtroppende.
Det avgående styret hadde stort fokus på videreføringen av forumet, partnertilfanget og forumets
økonomi. Styret la også stor vekt på hvordan forumet skal arbeide og hvilke temaer som skal ha
prioritet.
Det nyvalgte styret har etablert en konstruktiv samhandling, og oppdatert seg på forumets funksjon,
arbeidsform og muligheter.
Forumets sekretariat
Det er viktig at forumet er representert på regionale, nasjonale og nordiske arenaer hvor energi og
klima er tema, både for å være synlige og ikke minst for å være faglig oppdatert. Daglig leder sitter
også i prosjektstyret for et regionalt bioenergi-prosjekt.
Sekretariatet har i løpet av 2016 hatt en lang rekke bilaterale møter og rådgivende samtaler både
med partnere og aktører innenfor prioriterte temaområder. Dette omfatter også støtte til
planlegging av andres arrangementer og forberedelser til besøk og møter.
Jon Østgård har også i 2016 vært forumets sekretariat, med arbeidsplass hos fylkesmannen. I juni ble
det lyst ut en ny stilling i forumets sekretariat. Etter anbefaling fra sittende daglig leder ble stillingen
lyst ut som ny daglig leder. Stillingen ble besatt av Benjamin Myklebust Rød, som tiltrer i januar 2017.
Dermed dobles kapasiteten til å drive fram forumet og arbeidet med forumets innsatsområder.

8. januar 2017
Jon Østgård
Daglig leder
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