
 
 

 

 

Protokoll, Klima Østfolds Klimarådsmøte 09.03.2021 
 

Protokoll:  
Klima Østfolds Klimarådsmøte  
09.03.2021, Videomøte på Teams  
kl. 09:00–10:00 
 
Referent: Fanny Pindsle og Guro Nereng  

Møte innkalt av: Guro Nereng, Klima Østfold 

 
Til stede:  

Medlemmer i Klimarådet og stemmeberettigede 
Håkon Tolsby   Aremark 

Siri Martinsen   Fredrikstad 

Linn Laupsa   Halden 
Mona Vauger    Hvaler 

Saxe Frøshaug   Indre Østfold 
Theodor Bye   Marker 

Tor Petter Ekroll   Moss 
René Rafshol   Råde 

Karoline Fjeldstad  Rakkestad 

Henriette Gausdal  Sarpsborg 
Anne-Grethe Larsen  Skiptvet 

Reidar Kaabbel    Våler 
Hilde Reine   Viken fylkeskommune, for Tvinnereim inntil hun ble med i møtet 

Anne Beathe Tvinnereim  Viken fylkeskommune, ankom på slutten av møtet 

Gunhild Dalaker Tuseth  Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 

Øvrige AU-medlemmer og observatører  
Cecilie Agnalt   Arbeidsutvalget, Skiptvet 

Atle Ottesen   Fredrikstad 
 

Observatører fra administrasjonene: 

Per Egil Pedersen  Skiptvet 
Grete Rasmussen   Fredrikstad 

Bjørnar Strøm Hågensen  Halden 
Martine H. Ringdal  Halden 

Hanne Bonnevie-Svendsen Hvaler 

Marit L. Haakaas  Indre Østfold 
Trude van der Zalm Gjerløv  Indre Østfold 

Ann Kristin Halvorsrud  Marker 
Cecilie Kildahl    Moss 

Joakim Vold Aarstad  Rakkestad 

Kristine S. Bergseng  Råde 
Kristine Molkersrød  Sarpsborg  

Elizabeth Austdal Paulen  Sarpsborg 
Sten-Erik Knive   Sarpsborg 

Tyra M. Risnes   Viken f.k.  
Gerd Blindheim Jacobsen Viken f.k.  

Fanny Pindsle    Klima Viken, Viken f.k.  

 
Administrasjon:  

Guro Nereng   Klima Østfold 
Erik Skarshaug Gathen   Klima Østfold, Viken f.k. 

Guri Bugge   Klima Østfold, Viken f.k. 
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Sakspapirer: 

- Forslag til årsrapport med regnskap 2020, oppdatert 08.03.2021  
- Forslag til handlingsplan og budsjett 2021  
- Forslag til arbeidsutvalgets mandat og retningslinjer for kommende valg 
- Vedlegg til sak 5 og 9: Klima Østfolds gjeldende avtale til 2022 

 

Vedlegg til protokoll: 
- Vedtatt årsrapport med regnskap 2020  
- Vedtatt handlingsplan og budsjett 2021  
- Forslag til arbeidsutvalgets mandat og retningslinjer for kommende valg  
- Vedtatt «Arbeidsutvalgets mandat og retningslinjer for kommende valg» 
- Pdf av presentasjonen som ble holdt 

 
 
Saker:  
 
1. Valg av møteleder og referent  

 
Vedtak: 

Leder for Klima Østfold René Rafshol ble valgt som møteleder.  
Fanny Pindsle og Guro Nereng ble valgt til referenter.  
 
 

2. Godkjenning av innkalling  

 
Det ble fremmet forslag om å bytte sak 8 og 9. Blant annet fordi valgkomiteen har forberedt et valg etter 

forslag til nye retningslinjer.  
 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent.  
 

Ny rekkefølge på agenda ble vedtatt:  
 

1. Valg av møteleder og referent 

2. Godkjenning av innkalling og agenda   
3. Valg av to til å skrive under årsmøteprotokoll 

4. Status for Klima Viken. Klima Østfold som delregionalt nettverk i Klima Viken  
5. Igangsette prosess med ny Klima Østfold-avtale som vil gjelde fra 1. januar 2023 

6. Årsrapport og regnskap for 2020 
7. Handlingsplan og budsjett for 2021  

8. Vedta arbeidsutvalgets mandat og retningslinjer for kommende valg 

9. Valg av arbeidsutvalg (AU), foreslåtte representanter til Klimapartnere, og valgkomité for 2021  
 

 
 

3. Valg av to til å skrive under årsmøteprotokoll 

 
Vedtak: 

Saxe Frøshaug og Mona Vauger ble valgt til å signere årsmøteprotokollen. 
 
 
 
 

https://klimaostfold.no/wp-content/uploads/2021/06/Avtale-Klima-Ostfold-2018-2022.pdf
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4. Status for Klima Viken. Klima Østfold som delregionalt nettverk i Klima Viken  
Hilde Reine, Fylkesdirektør for plan, klima og miljø i Viken fk og klimarådgiver i Viken f.k. Fanny Pindsle ga en 

presentasjon. 
 

Klima Viken:  

• Skal samle kreftene og jobbe på tvers av kommunene om felles tiltak for mer effekt og større 
gjennomslagskraft. Lansert som fylkets nye klimasatsing f.o.m. 2021 og det jobbes p.d.d. med å 

forankre Klima Viken i kommunene slik at suksessen fra Klima Østfold kan overføres. 

• Partnerskap med kommunene i Viken og Viken fk hvor hver kommune inviteres til å bli medlem i 

Klima Viken og å bli representert gjennom del-regionalt nettverk.  

• Klima Viken-partnerskapet skal organiseres som et paraplynettverk og de del-regionale nettverkene er 
søylene i Klima Viken. 

• For Klima Østfold: Fortsetter å jobbe mer eller mindre som før med prosjekter og satsinger, men med 

noe større mulighetsrom.  

• Politikerne er invitert til å være med på stormøte om Klima Viken den 13. og 14. April. 
Administrasjonen følges opp med eget møte i etterkant. 

• Kurs og webinarer for kommunene som vil være åpent for alle. Dette skal samles i en 

arrangementskalender som skal ligge på sidene til Viken og skal vise interne og eksterne 

arrangementer.  

• Kurs i klimabudsjett i april, og webinar om arealnøytralitet/arealregnskap i august og september.  

• I løpet av 2021 etableres styringsgruppe, jobbes det frem handlingsplan, og etableres en 
arbeidsgruppe. Som medlem av Klima Viken får kommunene være involvert i utviklingen av 

handlingsplanen.  
 

Spørsmål og svar:  
Leder for Klimarådet, René Rafshol, påpekte at Klima Østfold har et godt merkevarenavn, og spurte om man 

framover skulle fronte Klima Østfold eller Klima Viken i utadrettet kommunikasjon og aktiviteter. Fra 

fylkesadministrasjonens side ble det uttrykt enighet i å fortsette å benytte og bygge opp under Klima Østfold-
merkevaren, men at det også vil bli mulig å benytte Klima Viken-merkevaren i tilfeller der dette anses som 

mer relevant.  
 

Forslag til vedtak:  

Klimarådsmøtet utrykker intensjon om at kommunene ønsker å delta i Klima Viken.  
 

Formuleringen ble vedtatt.  
 
 

5. Igangsetting prosess med ny Klima Østfold-avtale som gjelder fra 1. januar 2023  

Gjeldende avtale løper ut 2022, det vil si at det er et år til Klimarådsmøtet som skal vedta ny avtale. Det 

foreslås at klimakontaktene og arbeidsutvalget jobber med ny avtale sammen med sekretariatet. Ordførere 
involveres utover høsten. Etter vedtak på Klimarådsmøtet i 2022 vil det være tid til påfølgende 

kommunestyrevedtak høsten 2022, i de kommunene der dette er ønskelig.  
 

Forslag til vedtak:  
Klimarådsmøtet gir AU, klimakontaktene og sekretariatet mandag til å starte arbeidet med ny avtale som kan 
vedtas på Klimarådsmøtet 2022. Den vil behandles i kommune og fylkeskommune etter dette. Ordførerne og 
andre inviteres til å komme med innspill.  
 

Forslaget ble vedtatt.  
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6. Årsrapport og regnskap for 2020 
Daglig leder Guro Nereng presenterte årsrapporten og regnskapet 2020.  

 
Det vises generelt til årsrapporten. Her finner man blant annet artikler om prosjekter og case, samt 

rapportering med status på aktiviteter i handlingsplanen for 2020.  
 

Arrangementer i 2020 har hovedsakelig foregått på video. Både webinarer og arbeidsmøter på video har blitt 

en godt etablert arbeidsform og er en positiv utvikling som følge av Covid-19. For mer utdyping om 
arrangementer og omfang henvises det til s. 6.  

 
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til årsrapporten. 

 

Regnskapet:  
To oppdateringer i driftsregnskapet side 18 (datert 08.03.2021) sammenliknet med første utsendte versjon, 

både inntekter og utgifter har økt med 232 kr og balansen er dermed den samme. 121 763 kr mindre i 
regnskapsposten for inngående saldo sammenliknet med budsjettert. Regnefeil i oppsettet til 

årsrapportregnskapet for et tidligere år er en mulig forklaring. Dette skyldes svært sannsynlig kun en 
regnefeil, ingen midler skal være tapt.  

 

Noen poster i regnskapet ble utdypet spesifikt. Arrangementer: Utgifter ble justert underveis i året som følge 
av pandemien i 2020, men utgifter til reiseaktiviteter og konferanser har vært enda lavere enn det justerte 

budsjettet. Utgiftene til «Klimabudsjett og klimagassregnskap» har blitt supplert av egenandel fra de seks 
pilotkommunene, slik praksis er når ikke alle kommunene deltar. Gjenstående midler videreføres til neste års 

klimabudsjettarbeid eller liknende kompetansehevingsaktiviteter.  

 
Regnskap for Klima Østfold-prosjekter:  

Med stadig økende antall prosjekter, hvorav mange som går over flere år, rapporterer vi nå på hvert enkelt 
prosjekt og for hvert prosjekts fulle prosjektperiode. Disse midlene er bundet til prosjektenes aktiviteter og 

formål. Dette gjøres for prosjektene der Klima Østfold og kommunene er de eneste prosjektdeltakerne. Det 
gjenstår betydelige midler på en del av prosjektene, og det ventes høy aktivitet på en del av disse i 

inneværende år.   

 
For mer utdypning om regnskap henvises det til s. 18-19 i årsrapporten. 

 
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet. 

 

Vedtak: 
Årsrapport og regnskap for 2020 ble vedtatt. 

 
 

7. Handlingsplan og budsjett for 2021   
 

Guro Nereng presenterte handlingsplanen for 2021 og budsjettet.  

 
Handlingsplanen er inndelt i tre deler:  

1. Møteplan 
2. Aktiviteter i 2021:   

 A. Operasjonalisering av klimaarbeid på tvers av kommuneorganisasjonen,  
 B. Bistand til Rullering/utvikling av nye klimaplaner 
 C. Prosjektene fortsetter og noen igangsettes  

D. Formidling og kunnskapsbygging 
3. Erfaringsoverføring og koordinering med andre aktører.  

 
Delaktivitet 2.A er den aktiviteten som ventelig blir størst i omfang. Det er et mål at kommuner som verken 

jobber med klimaplaner eller klimabudsjett for tiden også skal få nytte av tilbudet.  
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Det var ingen spørsmål eller kommentarer til handlingsplanen.  
 

Budsjettet for 2020 ble gjennomgått.1  
Det er søkt støtte til nettverk fra Klimasats, der hver kommune fylkeskommune kan utløse 25 000 kroner i ett 

nettverk hver. Som i fjor har Klima Østfold fått søke om og motta Viken f.k. sin andel mot at det brukes noe 
tid på å hjelpe til med å spre erfaringene fra Klima Østfold til andre områder i Viken.  

 

Det ligger an til høyere prosjektaktivitet i 2021 sammenlignet med 2020, blant annet fordi konsulentene i et 
av de største prosjektene «Klimasmarte folk og firmaer», er i ferd med å kontraheres.  

 
Vedtak: 

Handlingsplan og budsjett for 2021 ble vedtatt. 

 
 

8. Vedta arbeidsutvalgets mandat og retningslinjer for kommende valg  
 

Karoline Fjeldstad presenterte forslaget på vegne av AU. 
 

Angående valg av foreslåtte representanter til Klimapartnere Viken sitt styre:  

Det ble foreslått å vedta to alternativer for valg av foreslåtte representanter til Klimapartnere Viken sitt styre, 
hvorav den som blir benyttet avhenger av kommende revidering av vedtektene til Klimapartnere Viken. Etter 

vedtektsendringer kan det være at fylkeskommunen får fast plass i styret til Klimapartnere Viken, og at Klima 
Østfold dermed ikke trenger å foreslå fylkeskommunal representant.  

 

Forslag til mandat og retningslinjer: Se vedlagte pdf. 
 

 
Vedtak:  

Forslaget til arbeidsutvalgets mandat og retningslinjer for valg ble vedtatt.  
 

 

9. Valg av arbeidsutvalg (AU), foreslåtte representanter til Klimapartnere, og valgkomité for 
2021  

 
Anne-Grethe Larsen presenterte valgkomiteens innstilling.  

 

Valgkomitéen har bestått av: Mona Vauger (leder), Anne-Grethe Larsen og Reidar Kaabbel 
 

 
Innstilling til arbeidsutvalg:  

Leder:   René Rafshol, Råde, ikke på valg.  
Nestleder:   Atle Ottesen, Fredrikstad, velges for to år   

 

Medlemmer:   Cecilie Agnalt, Skiptvet, ikke på valg  
Reidar Kaabbel, Våler - velges for to år   

Anne Beathe K. Tvinnereim, Viken f.k., ikke på valg  
Karoline Fjeldstad - velges for to år   

 

Varamedlemmer i rekkefølge:  
1. Hanne Tollerud, Moss, velges for ett år  

2. Linn Laupsa, Halden, velges for ett år  
3. Mona Vauger, Hvaler, velges for ett år  

 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
1
 I ettertid ble det oppdaget en feil Prosjektoverskrift i prosjektbudsjettet på side 5. Prosjektet som er listet som nr. 2 med en ramme på 1 660 000 heter 

«Klimasmarte folk og firmaer». Dette rettes opp i Handlingsplan 2021 som vil publiseres på web.    
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Valgkomité, velges for ett år:  
Klimarådsmøtet fremmet forslag i møtet til valgkomité og leder av denne: 

 
Anne Grethe Larsen – leder  

Theodor Bye  

Sindre Martinsen-Evje  
 

Vedtak: 
Valgkomiteen ble enstemmig valgt.  

 
 

Representanter til Klimapartnere Viken (tidligere Østfold): 

Guro Nereng orienterte.  
Siri Martinsen trer ut at AU og dermed er det naturlig at hun trer ut som representant til styret til 

Klimapartnere Viken. Karoline Fjeldstad er vara i dag.  
 

Klima Østfold foreslår to representanter til Klimapartnere Østfolds styre:  

Anne Beathe Tvinnereim for fylkeskommunen.  
Representant for Klima Østfold-kommuner: Karoline Fjeldstad 

Et varamedlem som representerer kommuner: Atle Ottesen  
 

Vedtak:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Takk:  

Etter Klimarådsmøtet ble avtroppende medlemmer i Arbeidsutvalget takket for innsatsen: Siri Martinsen og 
Saxe Frøshaug. Nye medlemmer av AU ble ønsket velkommen. 

 

 
 

 
 

Digital signering av protokoll:  
 

Protokollen er signert digitalt ved godkjenning per epost.  

 
Saxe Frøshaug    24.08.2021 

 
Mona Vauger  23.08.2021 

 


