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Klima Østfolds Arbeidsutvalgsmøte 

Protokoll fra møte 18.03.2022 (Råde kommunehus) 

Møte innkalt av: Frida Elstad 

Deltakere:  

Navn 

René Rafshol 

Atle Ottesen 

Karoline Fjeldstad 

Reidar Kaabbel 

Annette Lindahl Raakil 

 

Vedlegg:  

PDF av presentasjon (Teams) 

NB! Teams-lenkene virker bare etter at du allerede er pålogget/inne i Teamet til Viken 

fylkeskommune: Klima Østfold – PLAN 

Agenda:  

1. Godkjenning og evt. justering av agenda 

2. Forberedelser til Klimarådsmøte 2022 

a. Gjennomføring av samlingen, inkl. AUs roller 

b. Nyeste KØ samarbeidsavtale som skal gjelde fra 2023 

c. Klima Østfold-prisen  

3. Årsrapport og regnskap for 2021 

4. Handlingsplan og budsjett for 2022 

5. Oppdatering & orientering:  

a. Kommunikasjon 

b. Forskningsprosjekt m/CICERO 

6. Eventuelt  

 

 

1. GODKJENNING OG EVT. JUSTERING AV AGENDA  

Agenda ble godkjent.  

2. FORBEREDELSER TIL KLIMARÅDSMØTE 2022  

Gjennomføring av samlingen:  

• Vi har en dato-kollisjon med 6. april – da er det stormøte for Forum.  

o Vi beholder møtedatoen, men møtene bli fordelt mellom ordfører/varaordfører.  

https://vikenfk.sharepoint.com/:b:/s/grp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett/EZhN0ftYwIZLvB4MaAGiXKoBg4tHssAKzpIDvOT7a1Kmkw?e=sOrCPK
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•  For gjennomføringen av klimarådsmøte så ble det bestemt at René skal være møteleder og 

gir ordet til de det gjelder underveis i møtet. Frida sender ut en kjøreplan og kontakter de som 

skal snakke under møtet.  

Nyeste KØ samarbeidsavtale som skal gjelde fra 2023:  

• Frida orienterte angående endringer i avtalen:  

o Organisasjonskartet har blitt endret. Blant annet har det blitt endret fra ‘daglig leder 

av Klima Østfold’ til ‘Koordinator av Klima Østfold’. I tillegg har «boksen» hvor 

koordinator og sekretariat sitter blitt flyttet til å være på linje med klimakontaktene. 

Se utkast under: 

 
o Retningslinjer for valg i Klima Østfold har blitt endret. Delen angående valg til 

Klimapartnere Viken styret har blitt fjernet. Det har også blitt lagt til at nestleder i 

Klima Østfold skal sitte i styringsgruppen til Klima Viken.  

• Den nyeste KØ-samarbeidsavtalen blir signert på Klimarådsmøtet den 6. april av de som er til 

stede. René inviterer alle opp for å signere.  

Klima Østfold-prisen 2022:  

• Det ble orientert om de nominerte. AU utrykte et ønske om at ordførere blir satt i kopi i e-

posten som blir sendt ut til klimakontaktene angående innsending av nominasjoner. Viktig at 

kommunene nominerer alle slags klimatiltak.  

• Jury for prisen: René Rafshol (Klima Østfold), Gunhild D. Tuseth (KØ/Statsforvalteren), Stine T. 

Nygaard (Klimapartnere). 

• Roller for utdeling av pris:  

o Karoline Fjeldstad (ordfører Rakkestad, medlem av AU) og Stine Nygaard (daglig leder 

Klimapartnere Viken) sier juryens begrunnelse og Atle Ottesen (nestleder Klima 

Østfold) deler ut premien til vinneren.  

 

3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2021 

AU ble orientert om forslaget for årsrapport og regnskap for 2021. Rapporten og regnskapet er preget 

av pandemien og at det var vakanse i stillingen som nettverkskoordinator fra 1. september 2021. 

Ingen kommentarer.  
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4. HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2022 

AU ble orientert om forslaget for handlingsplan og budsjett for 2022. Handlingsplanen for 2022 er 

ganske lik den som var i 2021, tre punkter har blitt lagt til: 1) studietur for AU og klimakontaktene; 2) 

videre oppfølging og videreutvikling av klimabudsjett – både individuelt og sammen med 

konsulentene; og 3) utvikling av kommunikasjonsvirkemidler for kommunene angående klimatiltak.  

AU kommenterte: 

• Passer bra med 2 møter i halvåret for AU. Vil gjerne at disse møtene skal kombineres med 

besøk til lokalt næringsliv i Østfold.  

• AU ønsker at punktet angående studietur for AU og klimakontaktene skal endres til å 

inkludere studietur for klimarådet. Det hadde vært flott å inkludere alle ordførere, AU og 

klimakontakter til en felles 2-dagers tur. Det er en gylden mulighet til å bygge felles 

engasjement og inspirere alle kommunene.  

o En dato burde bli fastsatt så fort det lar seg gjøre. September ble foreslått som en god 

måned for å ha en slik tur.  

o En tur til Sverige ble foreslått. Mange gode eksempler på det grønne skifte.  

o Diskuteres ved neste AU-møte. 

Forslag for budsjett 2022: 

• 440,000 er overført fra fjorårets driftsbudsjett til 2022.  

• Det har blitt opprettet en kategori som heter «egeninnsats i prosjekter» som er frie midler – 

kan brukes til prosjekter og aktiviteter som dukker opp i løpet av året.  

• Vi har også et avlyst prosjekt hvor det står 92800kr igjen på → prosjektet ‘kartlegging av 

klimagammeldagse reguleringsplaner’. Det ble vedtatt at disse midlene skal flyttes til 

driftsbudsjettet for 2022 under posten «egeninnsats i prosjekter».  

• Videre i budsjettet er det tatt høyde for at mange av møtene for året blir fysisk (både med AU 

og med klimakontaktene). Det er også avsatt midler til studietur.  

• Fra AUs pott for gode klimainitiativ: skal ha to webinar for brannvern-serien.  

 

5. OPPDATERING OG ORIENTERING:  

Oppdatering kommunikasjon: 

• Har hatt mye interesse rundt Klimasmart landbruk. Flere pressesaker.  

• Har også vært mye interesse rundt fossilfrie maskiner og fossilfrie lastebiler.  

• Har vært god oppslutning på webinarene og vi har hatt markant økning i antall besøkende på 

nettsidene de siste 6 mnd.  

Oppdatering forskningsprosjekt m/CICERO: 

• I slutten av desember fikk Klima Østfold forespørsel fra CICERO angående et 

samarbeidsprosjekt om klimabudsjett og hvordan vi kan bruke klimabudsjett til å gjennomføre 

tiltak som er nødvendig for å klare klimamål satt av ulike organisasjonsnivå i forvaltninga.  

• I starten av februar søkte vi sammen med CICERO, OsloMet, universitetet i Aarhus, Ducky, 

Oslo kommune, Trondheim kommune, KS, C40 cities på en utlysning fra Forskningsrådet. 

• Vi får svar i juni om prosjektet er godkjent. Hvis vi får det godkjent innebærer det i 

førsteomgang kun timer fra oss. Eventuelt blir enkeltkommuner involvert etter hvert.  
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6. EVENTUELT  

AU ønsket en gjennomgang av ordførererklæringen fra Osloregionen. Ville også ta opp erklæringen på 

klimarådsmøte som skal være den 6. april.  

Orientering fra Frida til AU angående ordførererklæringen:  

I 2019 undertegnet 54 ordførere Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima. Siden den gang 

har det vært arbeidet i Osloregionens administrative og politiske organer med en ny og forsterket 

ordførererklæring. De ønsker at alle ordførere i medlemskommunene slutter seg til innholdet og 

signerer erklæring under Representantskapets møte i Oslo rådhus torsdag 2. juni 2022. Det legges til 

grunn for behandling av erklæringen i medlemskommunene i forkant av signeringen.  

Alt av dokumenter om ordførererklæringen finner dere her. Direkte link til erklæringen finner dere 

her. Sekretariatet ber om tilbakemelding på tilslutning innen torsdag 12. mai, enten i form av et 

politisk vedtak eller en bekreftelse fra ordfører på at man vil signere, sendes til direktør Øyvind 

Såtvedt.  

Kortversjon om erklæringen:  

• Skal vise at ordførere i Osloregionen vil fornye og forsterke sin ambisjon om at Osloregionen 

skal være Europas ledende hovedstadsregionen innenfor klima og miljø. Ved å anerkjenne 

internasjonale og nasjonale klimamål og utfordringer knyttet til tap av naturmangfold; legge 

press på nasjonale myndigheter for at de skal iverksette nødvendige tiltak og gi kommunene 

verktøy til å bidra til utslippskutt; og ved å samarbeide med internasjonale organisasjoner og 

integrere FN7 i kommuneplanen.  

• «Vi som ordførere skal ha spesielt fokus på:» 

o Klima: redusere utslipp og sette ambisiøse klimamål.  

o Miljø- og naturforvaltning: vern av myr og dyrket mark, tilstrebe areal- og 

naturnøytralitet, og jobbe med økt karbonbinding i jordbruk/skogbruk.  

o Areal- og transportplanlegging: iverksette tiltak for en klimavennlig logistikk og 

varedistribusjon, etterspørre fossilfri, og legge til rette for ladeinfrastruktur og 

fyllestasjoner for lette og tyngre kjøretøy.  

o Grønn næringsutvikling: legge til rette for industriområder for grønn næringsutvikling, 

fremme sirkulære løsninger i egen virksomhet, og vekte klima og miljø høyt i 

anbudsprosesser og bruke anskaffelsesregelverket for å fremme grønne og innovative 

anskaffelser.  

https://www.osloregionen.no/prosjekter/klima/50-ordforere-signerte-ordforererklaering/
https://www.osloregionen.no/prosjekter/klima/ordforererklaering-om-klima-og-miljo-2022/
https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Ordforererklaering-om-klima-og-miljo-2022-til-signering.pdf
mailto:oyvind.satvedt@osloregionen.no
mailto:oyvind.satvedt@osloregionen.no

