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Klimarådsmøte Klima Østfold  

Protokoll fra møte 06.04.2022 (INSPIRIA Science Center, Sarpsborg) 

kl.13:00-14:00 

Møte innkalt av: Arbeidsutvalget i Klima Østfold v/René Rafshol 

Referent: Fanny Pindsle og Frida Elstad  

Sakspapirer:  

- Forslag til årsrapport med regnskap 2021  

- Forslag til handlingsplan og budsjett 2022 

- Forslag til ny samarbeidsavtale  

Vedlegg til protokoll: 

- Vedtatt årsrapport med regnskap 2021 

- Vedtatt handlingsplan og budsjett 2022 

- Ny samarbeidsavtale (m/underskrifter) 

- Presentasjonen som ble holdt  

Agenda:  

1. Valg av møteleder og referent 

2. Godkjenning av innkalling og agenda 

3. Valg av to til å skrive under årsmøteprotokoll 

4. Signering av ny Klima Østfold-samarbeidsavtale som vil gjelde fra 1. januar 2023 

5. Årsrapport og regnskap for 2021 

6. Status Klima Viken og felles aktiviteter 

7. Handlingsplan og budsjett for 2022 

8. Valg av arbeidsutvalg (AU), valgkomité for 2022 og foreslåtte representanter til 

Klimapartnere Viken 

9. Innkomne saker  

 

 
1. Valg av møteleder og referent  

Vedtak:  

Leder for Klima Østfold René Rafshol ble valgt som møteleder.  

Fanny Pindsle og Frida Elstad ble valgt til referenter.  

René Rafshol ønsket velkommen: oppfordrer kommunene til å være en katalysator for 

klimaarbeidet i en tid med mye usikkerhet. Vi må få med oss befolkningen for å nå 

klimamålene og kommunene må ta en rolle i å få til dette.  
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2. Godkjenning av innkalling og agenda  
Vedtak:  
Innkallingen ble godkjent.  

 

3. Valg av to til å skrive under årsmøteprotokoll  
Vedtak:  
Reidar Kaabbel og Atle Ottesen ble valgt til å signere årsmøteprotokollen.  

 

4. Signering av ny Klima Østfold-samarbeidsavtale som vil gjelde fra 
1. januar 2023 til 31. desember 2027.  

Gjeldene avtale for Klima Østfold-samarbeidet løper ut 2022, og Klimarådet signerte under 
Klimarådsmøte 2022 derfor en ny avtale for å fortsette samarbeidet. Klimarådet ga i 2021 
mandat til AU, klimakontaktene og sekretariatet til å utvikle en ny avtale.  

 

Vedtak: 
Ny Klima østfold-samarbeidsavtale ble signert av alle kommunene til stede. Fylkesråd for 
plan, klima og miljø, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Aremark kommune har signert 
dokumentet i ettertid. Vedlagt til denne protokollen er den signerte versjonen av 
samarbeidsavtalen. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2023 og varer frem til 31. desember 
2027.  

 

5. Årsrapport og regnskap for 2021  
Koordinator Frida Elstad presenterte årsrapporten og regnskapet for 2021.  

 

Det vises generelt til årsrapporten. Her finner man blant annet artikler om prosjekter og 
case, samt rapportering. Pga. covid-19 og vakanse i koordinator stillingen for Klima Østfold 
så er mye av midlene som er til overs fra 2021 overført til 2022. Kommunikasjonsansvarlig 
Martin Norderhaug presenterte en del ulike prosjekter og aktivitet på nettsiden.  

 

Årsrapporten og regnskapet for 2021 ble i år ikke gitt ut i papir-format. Det ble heller gjort 
tilgjengelig via QR-kode og årsrapporten kan leses på en interaktiv-side her: 
https://arcg.is/y4OyX0  

 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til årsrapporten eller regnskapet.  

 

Vedtak: 
Årsrapport og regnskap for 2021 ble vedtatt. 

 

6. Status Klima Viken og felles aktiviteter  
Koordinator for Klima Viken, Fanny Pindsle, orienterte om Klima Viken og framdrift. Det ble 
orientert om felles Viken-prosjekter, aktiviteter og seminarer. Samt om Klima Viken-
konferansen som skal være 17.-18. oktober 2022.  

 

Koordinator for Klima Østfold sitter i arbeidsgruppen til Klima Viken, sammen med 
koordinatorene fra de andre geografiske klimanettverkene som er med. Nestleder i Klima 

https://arcg.is/y4OyX0
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Østfold, Atle Ottesen, er med i styringsgruppen til Klima Viken sammen med en politisk 
representant fra de andre geografiske klimanettverkene. Styringsgruppen skal i juni 2022 ha 
sitt første møte og vedta handlingsplanen til Klima Viken. Denne handlingsplanen er ikke 
førende for Klima Østfold, men er en oversikt over aktiviteter og prosjekter vi kan bestemme 
om vi ønsker å ta del i.  

 

Styringsgruppen for Klima Viken er som følger:  

Styringsgruppens medlemmer 

Navn  Nettverk/rolle 

Atle Ottesen  Klima Østfold/ Fredrikstad kommune, nestleder Klima Østfold 

Jørgen Vik  Aktive og innovative klimakommuner/ Ordfører Lillestrøm 

Merete Høntorp 
Gandrud 

Hallingdal klimanettverk  

Ikke bestemt Follo klimanettverk  

Annette Lindahl Raakil  Fylkesråd for plan, klima og miljø  

Gunhild Dalaker Tuseth  Statsforvalter i Oslo og Viken  

Bjørn Sjøvold  Regiondirektør KS Viken  

 

7. Handlingsplan og budsjett for 2022  
Frida Elstad presenterte handlingsplanen og budsjett for 2022. 

 

Handlingsplanen er inndelt i tre deler: 

1. Møteplan 

2. Aktivitetene i 2022 

a. Operasjonalisering av klimaarbeidet 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  

 

Detaljerte aktiviteter og prosjekter kan leses om i vedlagt handlingsplan. Det var ingen 
spørsmål eller kommentarer til handlingsplanen.  

 

Budsjett for 2022 ble gjennomgått. Det er søkt støtte til nettverk fra Klimasats, der hver 
kommune kan utløse 25 000 kroner i ett nettverk hver. Overførte midler fra 2021 legges til 
budsjettet 2022 som frie prosjekt-midler. De største postene i budsjettet er midler for 
studietur, klimabudsjett og kompetanseheving.  

 

Vedtak:  
Handlingsplan og budsjett for 2022 ble vedtatt.  
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8. Valg av arbeidsutvalg (AU), valgkomité for 2022 og foreslåtte 
representanter til Klimapartnere Viken 

Anne-Grethe Larsen presenterte valgkomiteens innstilling.  

 

Valgkomitéen har bestått av: Anne-Grethe Larsen (leder), Theodor Bye og Sindre Martinsen-
Evje.  

 

Innstilling til arbeidsutvalg:  

Leder:   René Rafshol, Råde, velges for to år. 

Nestleder:  Atle Ottesen, Fredrikstad, ikke på valg. 

 

Medlemmer:  Cecilie Agnalt, Skiptvet, velges for to år. 

   Reidar Kaabbel, Våler, ikke på valg. 

   Karoline Fjeldstad, Rakkestad, ikke på valg. 

   Annette Raakil, Viken fk, ikke på valg.  

 

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.  

 

Valgkomité, velges for ett år:  

Anne Grethe Larsen – leder  

Theodor Bye  

Anne-Kari Holm 

 

Representanter til Klimapartnere Viken: 

   Karoline Fjeldstad, Rakkestad, velges for to år.  

   Varamedlem: Atle Ottesen, Fredrikstad, velges for to år.  

   Annette Raakil, Viken fk, ikke på valg.  

 

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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9. Innkomne saker  
 

Det var ingen innkomne saker.  
 
Sekretariatet til Klima Østfold ønsker å benytte 
muligheten til å gratulere Klima Østfold  
med jubileum!  

 
 
 
 

 

 

 

 

Digital signering av protokoll:  

Protokollen er signert digitalt ved godkjenning per e-post. 

 

Reidar Kaabbel  03.05.2022 

Atle Ottesen    03.05.2022 

 

 


