Referat styremøte i Vestfold klima og energiforum
Møte 21. august 2019
Kl. 09.00-10.30
Fylkesmannen i Vestfold, Anton Jenssens gate 4, Tønsberg
Tilstede: Christian Robak, Ingar Lindheim, Bjørn Ole Gleditsch, Kåre Pettersen, Elisabet Rui.
Fra sekretariatet: Benjamin Rød
Fra Vestfold fylkeskommune: Live Rud
Fra Telemark fylkeskommune: Marianne Haukås
Forfall: Jan Erik Nærsnes, Olaf Brastad, Rune Bakke, Elin Weggersrud
Styresaker
7/19 Presentasjon av prosjektplan for nytt klimanettverk
Sekretariatet og representantene fra Vestfold og Telemark fylkeskommuner la frem om prosessen
knyttet til nytt klimanettverk for Vestfold og Telemark.
8/19 Diskusjon om avvikling av dagens forum, og informasjon om nytt styre for framtidig
klimanettverk
Styret diskuterte mulig vei videre for avvikling av dagens forum. Fellesnemnda har gått inn for å
opprette et nytt klimanettverk for den nye regionen. I henhold til den vedtatte prosjektplanen skal
nettverket opprettes innen 1.1.2020. Imidlertid kan det neppe formelt etableres før første anledning i
det nye fylkestinget i 2020.
Videre er etableringen av en ny styringsgruppe for det nye nettverket avhengig av videre prosesser i det
nye fylket. Tidligere har sekretariatet tatt til orde for at aktørene som i dag har stilt med representanter
til dagens styre bør kunne stille nye representanter med tilknytning til hele fylket, til det nye nettverket.
Nå er det ønskelig, og i tråd med prosjektplanen, at et nytt styre går ut fra arbeidet med et nytt
partnerskap i den nye regionen (kalt Bærekraftig Vestfold og Telemark). Arbeidet med dette nye
partnerskapet ligger også til den nye fylkeskommunen, og er ennå ikke klart.
Som en følge av dette vedtok styret denne formuleringen:
Styret i dagens Vestfold klima- og energiforum stiller seg til disposisjon, inntil et nytt nettverk er etablert.
Det forventes, i tråd med vedtak i Fellesnemnda at sekretariatsfunksjonen i Vestfold klima- og
energiforum overtas av Vestfold og Telemark Fylkeskommune fra 1.1.2020.

9/19 Kort status om det arbeidet i forumet, og økonomiske forutsetninger for avslutning
Vestfold fylkeskommune har bevilget noen ekstra midler til aktivitet for å sørge for en myk overgang til
nytt nettverk. Dette gir sekretariatet mulighet til å starte et samarbeid med Bygg i Tre i Telemark for å
videreføre arbeidet med bygg i tre og klimavennlige bygg i Vestfold før årsskiftet.

