Referat fra styremøte i Vestfold klima- og energiforum
Møte 5. november 2018
Kl. 12.00 – 15.00
Møtested: Sandefjord Lufthavn
Tilstede: Olaf Brastad, Hilde Hoff Håkonsen, Elisabet Rui, Thormod Hansen, Jan Nærsnes, Ingar
Lindheim, Bjørn Ole Gleditsch, Jon Østgård, Benjamin Rød
Forfall: Rune Bakke, Christian Robak
Saker og program
Vi fikk en orientering om Sandefjord Lufthavn AS sitt miljøarbeid av Lars Guren. I tillegg gav Live Rud fra
VKF en status på deres arbeid for å bidra til etablering av klimanettverk i Vestfold og Telemark.
Styresaker
18/12 Godkjenning av innkallelse og referat
Innkalling og referat ble godkjent. Det ble kommentert at styret ikke var orientert om endringer i planer
rundt styringsseminar. Det ble bedt om at styremøtene burde være kortere, 2 timer heller enn 3.
18/13 Den økonomiske situasjonen, prognose 2018, budsjettforslag 2019
Styret ble presentert for et budsjettutkast til 2019. Vestfold klima- og energiforum er et prosjekt, som
det tas sikte på å avslutte 31.12.2019 før et nytt klimanettverk tar form.
Det er heftet usikkerhet til om Klimasatsstøtten til klimanettverk i Vestfold og Telemark vil kunne tilfalle
forumet i 2019, og dette vil påvirke rammene for 2018 stort. Styret ber sekretariatet legge opp driften
og aktiviteter i 2019 ut fra hvor mye Klimasatsstøtte man kan få.
Styrelederen la fram et forslag det var enighet om:
Prognose for 2018 og budsjett for 2019 tas til orientering.
Den økonomiske situasjon for forumet har vært vanskelig med at den finansielle
støtten for drift av fondet forutsetter fast tilskudd fra forumets partnere.
Kommunesammenslåinger, lokalisering av fylkesmannsembedet og forholdet til ny
region har ytterligere gjort driftssituasjon vanskeligere.
Arbeidet med å tilfredsstille klimamålene for både kommuner og fylker er kommet
høyt på dagsorden basert på regjeringens internasjonale forpliktelser.

Det er derfor av største viktighet at arbeidet med å nå målene videreføres og blir satt
på dagsorden i den nye fylket.
Styret i Vestfold klima- og energiforum anbefaler at forumet sammen med sine
partnere søker samarbeide med sikte på en felles organisasjon i det nye fylket.
Det ble også uttrykt skepsis til at fylkeskommunene til nå har tatt en for stor del av rollen i å etablere et
nytt nettverk i Vestfold og Telemark. Sekretariatet blir bedt om å ta en større selvstendig rolle i å utvikle
forumet sammen med partnere. Fra kommunenes side ble det også sagt at et klimanettverk ikke bør
være for byråkratisk.
18/14 Avklaring om ansettelsesforhold for daglig leder hos Fylkesmannen
Det var også enighet om at: Styret i Vestfold klima- og energiforum anbefaler at fylkesmann i Vestfold og
Telemark prolongerer arbeidsavtalen med forumets daglige leder fram til 31.12.2019.

