
 
 

1 
 

Protokoll 

Klima Østfolds Arbeidsutvalg 

 

08.06.2021 
kl. 14:00-15:30 
Sted: Teams 
 
Møte innkalt av: Guro Nereng 

 

 

Til stede:  
René Rafshol 
Atle Ottesen  

Anne Beathe K. Tvinnereim 

Cecilie Agnalt 
Karoline Fjeldstad 

Reidar Kaabbel  
 

Martin Norderhaug (admin) 

Guro Nereng (admin) 
 

Referenter:  
Martin Norderhaug og Guro Nereng  

 

Forfall: 
Gunhild Dalaker Tuseth (observatør) 

 
Vedlegg: 

Pdf av presentasjonen (Teams). NB! Linken virker bare etter at du allerede er pålogga/inne i Teamet 
til Viken fk: Klima Østfold - PLAN 

Notater og dokumenter det vises til i noen av agendapunktene. (Teams) 

 

Saker 
De som er grå rakk vi ikke gjennom 

1. Godkjenne protokoll fra forrige AU-møte 

2. Kort om Teams og web 

3. Datoer 
4. Evt. Klima Østfold-sammenslåing med Follo i forb. med Klima Viken-opprettelsen. Orientering (Guro) 

+ diskusjon  
5. Rask oversikt over de pågående prosjekter  

6. Skisse på overgang til ny daglig leder etter at Guro slutter 

7. Ansettelse av ny daglig leder 
8. Presentasjon av forslag med justerte budsjett- og regnskapsposter i tråd med fylkeskommunens 

systemer  
9. Bruk av «AUs pott til gode klimatiltak»  

10. Evt. Orientering(er) fra René 
11. Kommunikasjon (Martin) 

12. Orientering om idé: Fellesinitiativ i Viken for etterspørsel av bærekraftige fossilfrie drivstoff i 

transportintensive anskaffelser 
13. Orientering og anbefaling: Race to Zero-kampanjen (promotert av Osloregionen)  

14. Orientering om daglig-leders observatørrolle i Osloregionen 
15. Orientering om arbeidet med NTP og InterCity 

https://teams.microsoft.com/l/file/DCE21F73-63E2-4E8D-A616-532625484E65?tenantId=3d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvikenfk.sharepoint.com%2Fsites%2Fgrp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2F03%20AU-m%C3%B8ter%2FAU-m%C3%B8ter_protokoll%20vedlegg%20og%20presentasjoner%2F2021.06.08%2F2021.06.08%20Klima%20%C3%98stfold%20AU-m%C3%B8te.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvikenfk.sharepoint.com%2Fsites%2Fgrp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett&serviceName=teams&threadId=19:762068a6e03c4f83864461b4eb3ccf2e@thread.skype&groupId=0dd40c8e-8f3e-4c10-a0d6-e7580837cd9d
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16. Eventuelt 
 

 

 
 

1. Godkjenne protokoll fra forrige AU-møte  
Protokoll ble godkjent. 

 

 
2. Kort om Teams og web 
 
Teams: 

• AU (og kommunevaraene) er lagt til i det generelle Klima Østfold-Teamet (Viken fylkeskommune > 
Klima Østfold – PLAN), for å begrense antall teams (og dermed «lokasjoner» som filer lagres). 

• Klimakontaktene får en egen «privat» kanal der deres fildeling skjer, og der de kan chatte 

• AU ønsket seg ikke egen kanal i Teams for å chatte. (Blir ikke effektivt å gå inn i eksternt team for å 
chatte) 

• Dermed flyttes «AUs filer» inn på den generelle kanalen og dokumentlenkene sendt ut sist vil ikke 
lenger funke.  

 

• Mappestrukturen i Teams ser grei ut.  

• Den private facebook-gruppen til AU ryddes i og gjenopptas som kanal for AUs behov for chat og 
«meldingstråder» 

• Historiske filer vil legges inn i disse mappene så snart de er klare.  
 

 
Slik ser mappestrukturen ut etter tilbakemeldingene i møtet. Det ligger nå på «General» (Oppdatering per 
10.08.2021): 
 

 
 
 
Undermappa AU-møter:  

 
 
 
Web: 
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I sist AU-møte ble det bestemt at protokoller fra Klimarådsmøter og AU-møter også skal legges ut på Klima 
Østfolds web. Det vil komme her – kategoriene er klare og Martin og Guro vil publisere framover:   
https://klimaostfold.no/om-oss/arkiv-og-dokumentoversikt/ 
 
 

3. Datoer 
Neste AU-møte blir Tirsdag 10.august 14.00-15.30. 
Fysisk møte er plan A, plan B er video.  
 
Det holdes fast ved Ordførersamling til høsten med Klima Østfoldpris og arbeidsmøte om ny avtale 26.oktober 
09.00 – 10:00. Lunsj kl. 11-11.30. 
 
Kalenderinvitasjoner må sendes raskt ut.  
 
 

4. Evt. Klima Østfold-sammenslåing med Follo i forb. med Klima Viken-opprettelsen.  

Orientering+ diskusjon  
 

Se eget notat.  
(I ettertid korrigert med setningen som var utydelig, samt lagt inn et bilde. Redigering er markert). 

NB! Linken virker bare etter at du allerede er pålogga/inne i Teamet til Viken fk: Klima Østfold - 
PLAN 

 

En prosess med klimakontaktene førte til at disse samt sekretariatet ga AU en anbefalinger. Fordeler og 
ulemper er presentert i notatet.  

 
Her er kortfattede og overordnede konklusjonene og argumentasjon fra administrativt nivå i Klima Østfold: 

• KØ-kommuner er åpne for å slå seg sammen med Follo, dersom Follo vil  
• Indre Østfold foretrekker at KØ og Follo slås sammen, men er også fornøyde som i dag 
• Det må være på forutsetning av at Follo går inn med finansiering på lik linje med Klima Østfold-

kommunene (som dessuten er et krav for å bli «fullstendig medlem» i Klima Viken-nettverket med 
representasjon i styringsgruppe og administrativ gruppe), på en slik måte at Østfoldkommunene får 
en tilsvarende oppfølging som i dag, heller enn dårligere. Dette kan for eksempel gjøres ved at 
sekretariatet økes noe (for eks. med en deltidsstilling) 

 

Notatet tar for seg kun en eventuell sammenslåing med Follo og ikke Klima Viken som sådan, ettersom 

sistnevnte ble ansett som et eget nivå og separat diskusjon slik daglig leder og klimakontaktene så det. 
Opprettelsen av Klima Viken er anledningen for å ta opp en eventuell sammenslåing.   

 
I diskusjonen som fulgte var AU-medlemmene samstemte i at dette ikke var en god idé, spesielt ikke på 

nåværende tidspunkt.  
 

Vedtak:  

Klima Østfold fungerer bra i dag med nåværende konstellasjon og antall medlemmer. Det er få grunner til å 
endre Klima Østfold. På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt å starte noen sammenslåingsprosess med 

Klima- og energi-nettverk Follo, ikke minst også fordi stortingsvalget kan få konsekvenser for Viken 
fylkeskommune og dermed «overbygningen» Klima Viken. Det understrekes at det nåværende, uformelle 

samarbeidet med Klima- og energi-nettverk Follo bør fortsette.   

 
 

5. Rask oversikt over de pågående prosjektene 

 
Se eget notat  som ferdigstilles framover. Se også handlingsplanen for 2021.  

 
 

6. Skisse på overgang til ny daglig leder etter at Guro slutter 
 

Guro orienterte om grove trekk for avslutnings- og overgangsperioden.  

https://klimaostfold.no/om-oss/arkiv-og-dokumentoversikt/
https://teams.microsoft.com/l/file/AD29D9CA-ADBE-4F35-ACF5-2C13C7215378?tenantId=3d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvikenfk.sharepoint.com%2Fsites%2Fgrp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2F03%20AU-m%C3%B8ter%2FAU-m%C3%B8ter_protokoll%20vedlegg%20og%20presentasjoner%2F2021.06.08%2FNotat%20til%20AU%20fra%20Guro%20Eventuell%20sammensl%C3%A5ing%20mellom%20K%C3%98%20og%20Follo_korrigert%2010.06.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvikenfk.sharepoint.com%2Fsites%2Fgrp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett&serviceName=teams&threadId=19:762068a6e03c4f83864461b4eb3ccf2e@thread.skype&groupId=0dd40c8e-8f3e-4c10-a0d6-e7580837cd9d
https://teams.microsoft.com/l/file/7574B47A-ED30-41CA-AB28-32E7AE0741CA?tenantId=3d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvikenfk.sharepoint.com%2Fsites%2Fgrp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2F02%20%C3%85rsrapporter%20og%20handlingsprogram%2FOversikt%20p%C3%A5g%C3%A5ende%20prosjekter%20i%20Klima%20%C3%98stfold%20.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvikenfk.sharepoint.com%2Fsites%2Fgrp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett&serviceName=teams&threadId=19:762068a6e03c4f83864461b4eb3ccf2e@thread.skype&groupId=0dd40c8e-8f3e-4c10-a0d6-e7580837cd9d
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3 ulike perioder:  

 

1: Guros avslutningsmåneder (i praksis juni og august) 
2: Etter at Guro har slutta og før ny daglig leder er på plass (realistisk: 1. desember eller senere) 

• Viktige oppgaver spres på rådgivere i klimaavdelingen i KØ 

o Noe på Guri Bugge (Eks, økonomi, følge opp fakturaer),  
o Noe på Frida Elstad (der det er vinn-vinn med hennes Klima Viken-oppgaver),  

o Noe på Martin (Klima Østfold-prisen med mer)  

• Prosjektene løper som før 

3: Etter at ny daglig leder har starta  

• Det skal byttes 4 dager med Fredrikstad kommune slik at Guro gir innføring under oppstart. 
 

Se ellers slide. 
 

 
7. Ansettelse av ny daglig leder 

 

a. Tyra og Guro anbefaler å lyse ut som «Daglig leder». Opprinnelig var stillingen titulert som «koordinator», 
men ble endret til daglig leder for å reflektere ansvaret i større grad.  

 
Det er OK for AU å lyse ut stillingen som «daglig leder».  

 

 
b. Innspill til krav og til ønskede kvalifikasjoner i utlysningen 

Innspill til kvalifikasjoner ble spilt inn i chatten, og er viderebrakt til Tyra.   
 

• Kjenne eller skaffe seg kunnskap om hvordan kommuner jobber 

• God kjennskap til Østfoldkommunenes forskjeller og utfordringer 

• Erfaring innen prosjektarbeid 

• God kjennskap til næringslivet i de forskjellige kommunene og løsningsorientert 

• Like å samhandle med mennesker 

• Bidra til å løse samfunnsutfordringer for større og mindre kommuner 

• Like å koordinere klimaarbeid slik at vi sammen klarer å løse store og små oppgaver 

• God kjennskap til næringslivet i de forskjellige kommunene - og være løsningsorientert på tvers av 

sektorer. 

• Være interessert i Østfold og Østfoldsamfunnet (industri, næringsliv, folkehelseutfordringer mm. 
 

Det ble også opplyst om muligheten til å spille inn direkte til Tyra. 

 
 

Ellers:  
René: Ettersom kommunene er inne med finansiering, kan noen fra AU være involvert i ansettelsen?  

Svar: Det er ønskelig at en av de administrativt ansatte, altså en av klimakontaktene, deltar i intervju- og 

utvelgelsesprosessen. Det er ikke avklart hvem dette blir ennå. 
 

 
8. Presentasjon av forslag med justerte budsjett- og regnskapsposter i tråd med 

fylkeskommunens systemer  
 

Se excelark som går gjennom omgrupperingen trinnvis.  

 
Guro gikk overordnet gjennom de 3 «trinnene»: 

• Budsjettet 2021 slik det ble vedtatt av Klimarådsmøtet 

• Tabellen med omgruppering og forklaringen 

• Forslag til nytt oppsett for budsjett 2021.  

 

https://teams.microsoft.com/l/file/8AAA5135-4372-4628-8806-C752C375A712?tenantId=3d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fvikenfk.sharepoint.com%2Fsites%2Fgrp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2F06%20%C3%98konomi%2F2021%2FKlima%20%C3%98stfold%20budsjett%202021_omgruppering.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fvikenfk.sharepoint.com%2Fsites%2Fgrp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett&serviceName=teams&threadId=19:762068a6e03c4f83864461b4eb3ccf2e@thread.skype&groupId=0dd40c8e-8f3e-4c10-a0d6-e7580837cd9d
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Fordeler med nytt oppsett:  

• Sjansen for feil i regnskap som legges fram for AU og Klimarådet reduseres  

• Økonomi-oppfølgingen blir mer effektiv 
 

Ulempe:  

• Oversikten blir mindre transparent for AU og Klimarådet. Dette gjelder i hovedsak fordi mange av 

dagens detaljerte budsjett og regnskapsposter vil inngå i en stor sekkepost «Konsulenter ….»  Dette 
vil kunne kompenseres for med noe detaljering gjennom fotnoter, og kommentarer til AU underveis i 

året i økonomioppfølgingen.  
 

Forslag: 

• Det kan jobbes videre med finpuss av driftsbudsjett og -regnskap - teste ut i praksis 

• Det ses på hvordan prosjekt-budsjettene og -regnskapene settes opp for 
a) Intuitiv sammenheng med det nye oppsettet for driftsbudsjett og –regnskap 

b) At nøkkeltall enkelt hentes ut fra fylkeskommunens systemer (Visma, Innsikt) 

 
Vedtak: 

Administrasjonen bør gjøre det som er ryddigst for dem. Med andre ord kan endringene i henhold til forslaget 
gjennomføres.   

 

 
 

9. Bruk av «AUs pott til gode klimatiltak»:  
Dette ga Guro en rask orientering av. Går litt mer inn i det på neste møte.  

 

 
10. Evt. Orientering fra René 

 
Det vil gå ut et brev fra KØ og René til kommunedirektørene og ordførerne der man anbefaler om at hvis man 

får Korona-støtte fra regjeringen må man også tenke klima, spesielt til prosjekter der noe skal bygges.  
 

Guro supplerte: I brevet vil det i tillegg oppfordres til å «tenke grønt» uavhengig av Koronastøtte. Prosjekter 

nå kan benyttes til å stimulere næringslivet til omstilling. 
 

 
 

11. Kommunikasjon (Martin) 

• Det har vært et vanskelig år som vi mener vi har benyttet godt 

• «Pusset opp» nettsidene – Arbeid gjenstår – Eks: Nye case mtp Østfold-eksempler 

• Klimasmart landbruk Østfold/Viken og Klimarådgivning i anskaffelser har fått egne områder på web 

• Webinarer har vært en suksess – God og aktiv deltakelse 

• Klimasmart-kampanjen rettet mot befolkning og næringsliv er på trappene til høsten 

• Kommunikasjonsplanen skal oppdateres 

 
 

12. Orientering om idé: Fellesinitiativ i Viken for etterspørsel av bærekraftige fossilfrie drivstoff i 
transportintensive anskaffelser 

Utsettes/tas skriftlig. 
 

 

13. Orientering og anbefaling: Race to Zero-kampanjen (promotert av Osloregionen)  
Utsettes/tas skriftlig. 

 
 

14. Orientering om daglig-leders observatørrolle i Osloregionen 

Utsettes/tas skriftlig. 
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15. Orientering om arbeidet med NTP og InterCity 
 

Etter forrige AU-møte har Guro ikke hatt kapasitet til å følge opp dette, og René og Siri har etter dette jobbet 
uten bistand fra Guro.  

 

Forrige AU-møte ble det meldt inn at notatet fra Klima Østfold ikke omhandlet Østre linje og at dette burde 
rettes opp og sendes inn til Stortinget. Status på dette er at dette dessverre ikke ble gjennomført. René var 

tydelig i det muntlige innlegget i Stortinget der Østre linje og påkoblingen her ble vektlagt.  

 
 
 


