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Protokoll 

Klima Østfolds Arbeidsutvalg 

 

13.04.2021 
kl. 12:00-13:30 
Sted: Teams 
 
Møte innkalt av: Guro Nereng 

 

 

Til stede:  
René Rafshol 
Atle Ottesen  

Anne Beathe K. Tvinnereim 

Cecilie Agnalt 
Karoline Fjeldstad 

Reidar Kaabbel  
Gunhild Dalaker Tuseth (observatør) 

 

Martin Norderhaug (admin) 
Guro Nereng (admin) 

 
 

Referent: Martin Norderhaug og Guro Nereng  

 

 
 

Saker 
1. Kort presentasjonsrunde, i og med nytt arbeidsutvalg. Har du kanskje noen idéer og ønsker for det 

kommende året? 
2. Protokoll fra Klimarådsmøtet  

3. Finne datoer for kommende AU-møter og for ordførersamling til høsten med Klima Østfoldpris og 
arbeidsmøte om ny avtale 

4. Representasjon fra AU på arrangementer 
5. Orientering om oppfølgingsaker fra tidligere AU-møter 

6. Orientering om arbeidet med NTP og InterCity: René og Guro 

7. Forslag om å justere budsjett- og regnskapsposter i tråd med fylkeskommunens software 
8. Bruk av «AUs pott til gode klimatiltak»: Info om status og forslag til ny bruk, eks Sykkeloppfølging på 

skoler 
9. Eventuelt 

 

 
 

1. Presentasjonsrunde 
Det ble enighet om at Reidar og Atle tar et eget møte med Guro for mer grundig introduksjon til Klima Østfold. 

 

 
2. Protokoll fra Klimarådsmøtet 
Sendes AU og de 2 til å signere for gjennomsyn.  
 
Ang. mandat og valgretningslinjer:  
Klimapartnere Viken sine nye vedtekter er vedtatt. Guro ber derfor om at hun kan oppdatere dokumentet 
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mandat og valgretningslinjer i henhold til dette, slik at det ikke lenger skisseres 2 scenarier der. Dette fikk 
tilslutning av AU. 

 

 

Annet:  
Det ble besluttet at vedtatte protokoller etter AU-møter legges ut på Klima Østfolds websider.  
Det opprettes et Team eller kanal på Team for AU og arbeidsdokumenter relevante for AU legges ut her. 

 
 
3. Datoer 

 
Kommende AU-møter  
I det nylig vedtatte mandat og valgretningslinjer for AU heter det at «Arbeidsutvalget møtes minimum en gang 
pr kvartal». 
 
Datoer som ble besluttet:  
Tirsdag 8. juni kl 14.00  
Tirsdag 5.oktober kl 14.00 > Utgår pga møtekollisjon med kommunekonferanse med Statsforvalteren, 
kommunene og Viken f.k.  
Tirsdag 23. november kl 14.00. 
 
Ordførersamling til høsten  
Program:  
Klima Østfold-prisen – 30 min 
Arbeidsmøte om ny avtale – 1,5 time 
 
Det ble landet på å gjennomføre begge programposter på én samling.   
 
Bestemt dato: Tirsdag 26. oktober – Kl 9.00-11.00 m/lunsj etterpå. 
Dette er et bra tidspunkt med tanke på tidslinje fram til Klimarådsmøtet i 2022.  

 
 

4. Representant fra AU på arrangementer 
 

• KØ webinar 22.april – Brannvern og redning: Klimateknologier – René Rafshol ønsker 

velkommen. 

• PentaHelix styremøte 30.april – René Rafshol orienterer. 

• Skogseminar 4.mai – Ønske velkommen – Reidar Kaabbel  
 

 
Annet:  

• Klima Viken-møtet i dag, René presenterer på vegne av Råde kommune og Klima Østfold.  

• Sykkelarrangement på skoler – Alle (avhengig av region/by) 

• Overlevering av maskiner i prosjektet Test av fossilfrie maskiner-prosjektet – Alle (avhengig av 

region/by) 

• Pressesaker i forbindelse med prosjektet Klimarådgiving til folk og firmaer – Alle (avhengig av 

region/by) 

 
5. Orientering om oppfølgingssaker fra tidligere AU-møter 
 

• Ønsket om å arrangere tur for AU til den magiske fabrikken utsettes til samfunnet åpner opp igjen. 

• Kort om bygdemiljøpakker: Fristen for pilotsøknader er gått ut. Referansegruppa som Guro sitter i har 

ikke vært involvert den siste tiden.  

Oppdatering/oppklaring etter AU-møtet: I etterkant har det vist seg at det lå et dokument med 
kriterier inne i en avlysning til et møte i denne referansegruppa som Guro med flere hadde overett.   
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6. Orientering om arbeidet med NTP og InterCity: René og Guro 
• Ref. vedtak  i forrige AU-møte. Guro har gitt administrativ bistand til Siri (Jernbaneforum) og René 

(Jernbaneforum og Klima Østfold), blant annet med å sette opp møter med stortingspolitikere og 
Viken-politikere, samt til høringsnotater til Samferdselskomiteen.  

• René deltok på stortingshøring i Samferdselskomiteen på vegne av Klima Østfold 
o I tillegg til Intercity pekte han på påkobling Østre linje samt behovet for næringstransporter 

• Det jobbes med 2 mulige plakater på Facebook 

• Det vil jobbes med en kronikk 

 
 

 

7. Forslag om å justere budsjett- og regnskapsposter i tråd med fylkeskommunens 
software 
 

• Betydelig omarbeiding fra postene i software til oppsettet i handlingsplan og årsrapport. 

• Risiko for feil i omarbeidingen 

• Motargument: Ved å bruke poster fks software (Visma og Innsikt) blir informasjonen til 
Klimarådsmøtet mindre detaljert. 

• Forslag om at Guro på neste møte lager et oppsett for hvordan det kan bli. Godtatt. 

 

 

 
8. Bruk av «AUs pott til gode klimatiltak»: Info om status og forslag til ny bruk, eks 
Sykkeloppfølging på skoler 
 
275 000 kr er disponibelt i potten. 
 
Budsjett:  
Brannvern-seminarserie (Til administrativ bistand samt foredragsholdere):  kr 100 000   
Annen rådgiving:         kr 25 000   
 
Tilgjengelig: 150 000kr 
 
Eks Sykkeloppfølging på skoler: Dette kan bli aktuelt, men Guri som styrer prosjektet har foreløpig nok midler 
og det vil også være avhengig av utviklingen med åpning av samfunnet 
 
Andre ideer? Utsettes til neste AU-møte.  
 
Det er en forutsetning at AU ikke lager et opplegg som skal motta og behandle søknader. Dette har blitt 
vedtatt tidligere i AU og begrunnet i at det vil stjele for mye av daglig leders kapasitet.  
 
 

9. Eventuelt 
 
“Facebookplakat” om NTP: 
Guro delte en facebookplakat om NTP for innspill.  
René: Fjerne #DobbeltsportØstfold – Heller «Mer gods og flere mennesker over på bane». 
Atle: Ønsker å beholde fokus på dobbeltspor. 

 
 

 


