Styremøte i Vestfold klima- og energiforum
Møte 14.6.2018
Kl. 12.00 – 15.00
Møtested: Vi starter først med en befaring på den nye omsorgsboligen i Andebu, med påfølgende møte i
Andebu bibliotek like ved (Andebu sentrum 26).
Saker og program
Vi har invitert oss inn på befaring til de nye omsorgsboligene i Andebu. Byggherre Sandefjord kommune
ved Thore Helge Larsen viser oss rundt. Lett servering og møte i Andebu bibliotek.
Styresaker
18/8 Godkjennelse av innkallelse og referat
18/9 Klimanettverk i Telemark
Som et ledd i at vi har vært involvert i Telemark klimaplan har vi også blitt involvert i prosessen som
Telemark fylkeskommune har kjørt for å utvikle et klimanettverk i Telemark. Vi har fått høre at dette
hele tiden har vært med det til hensikt å få til en samkjøring med Vestfold fylkeskommune og Vestfold
klima- og energiforum etter hvert.
Bergfald har utarbeidet en rapport på vegne av fylkeskommunen, for å komme til en anbefaling av hva
slags nettverk som passer i Telemark. I tillegg til nettverk i utlandet, har Bergfald i Norge hovedsakelig
sett på ordningen med Klimapartnere, og Vestfold klima- og energiforum. Vi har blitt intervjuet, og også
vært involvert gjennom arbeidet med klimaplan i Telemark som en slags referansegruppe.
Bergfald har gjort en spørreundersøkelse i Telemark, og satt preferanser fra denne undersøkelsen i
system, og sammenlignet dem med Klimapartnere og Vestfold klima- og energiforum. De har kommet til
at Klimapartnere er den modellen som passer best til forventningene fra aktørene i Telemark.
Ellers er det verdt å merke seg at Vestfold klima- og energiforum langt på vei driver med aktiviteter som
er i samsvar med ønsker fra aktører i Telemark. Et viktig punkt som Klimapartnere scorer bedre på er
fokus på gjennomføring av klimatiltak. Et annet viktig punkt er at Fylkesmannen i svært liten grad er
trukket fram som en naturlig aktør i forumet blant respondentene i Telemark.

Figur 1 Utsnitt fra sammenligning mellom Klimapartnere og Vestfold klima- og energiforum.

Se vedlegg.
18/10 Styreseminar, eller partnerseminar om utvidelse av forumet i lys av regionreformen
Vi finner det naturlig å diskutere bredere hva vi, og partnere i Vestfold klima- og energiforum kan få ut
av fylkessammenslåingen, og en mulig nettverkssammenslåing med Telemark. Derfor vil vi gjerne
diskutere med styret hvordan vi kan gjøre et styremøte i siste halvår 2018 til et seminar der partnere og
styret kan få være med i diskusjoner om et mulig større regionalt nettverk. En mulig skisse kan være et
seminar/workshop etterfulgt av styremøte.
VI har forespurt om et slikt seminar kan arrangeres hos Skagerak Energi, siden de både representerer en
hovedpartner i forumet, og har sin virksomhet trygt plassert i den nye regionen. Vi opplever også at
Skagerak er en viktig partner for andre partnere i forumet, og er relevant for nesten alt vi arbeider med.
Viktige bidragsytere i et seminar, for å belyse utfordringer og muligheter i en større region kan være:
• Representanter fra Vestfold- og Telemarkbenken på Stortinget, f.eks. Lene Westgaard-Halle, og
Terje Lien Aasland.
• Representanter fra administrasjon og eller politisk ledelse i fylkeskommunene.
• KS og enkeltkommuner
• NHO, som også har slått i sammen sine regioner
• Andre partnere

18/11 Aktivitetsplan for 2018
Etter innspill fra forrige styremøte har vi forsøkt å tydeliggjøre en samlet aktivitetsplan, slik at
(hovedsakelig) seminarer innen ulike temaer går fram av en felles oversikt. En av styrkene ved forumet

er at vi er fleksible til å endre tematikk og omfang på møteplassene vi arrangerer. Det gjør at en slik
aktivitetsplan vil være veiledende. Til nå, og videre i 2018 satser vi på relativt korte og spissede
seminarer for ca. 20-30 deltakere.
Se vedlegg.
18/12 Partnerstatus
Vi har jobbet for å videreføre noen eksisterende partnere. Vi er i dialog med, og har forhåpninger til at
Skagerak Energi blir med videre, og det nye Air Liquide / Skagerak blir med som nye partner innen
biogass. Kommunalbanken er med videre, med samme sum, men med noen konkrete krav og
målsetninger for partnerskapet, slik som deling av saker, informasjon på vår hjemmeside, deltakelse i
deres utvalg for grønne lån, og felles arrangement årlig. Vi synes dette er helt innenfor vårt
virkeområde, og tror at slike, mer forpliktende avtaler er nyttige for å bygge sterkere gjensidige forhold i
partnerskapet.
Vi har fått med Statens vegvesen, men dessverre bare med en mindre sum.
Sandefjord Lufthavn AS og Format Eiendom AS er vi også i dialog om å få til avtaler med.
Avtale med kommunene via KS er dessverre ikke i havn. Vi hadde en avtale om å diskutere dette i KSmøte med rådmennene 25.5, men møtet ble avlyst pga. stort frafall.

