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Klima Østfolds Arbeidsutvalgsmøte 

Protokoll fra møte 26.08.2022 (Fylkeshuset Sarpsborg) 

Møte innkalt av: Frida Elstad 

Deltakere:  

Navn 

René Rafshol 

Atle Ottesen 

Karoline Fjeldstad (digitalt) 

Reidar Kaabbel 

Annette Lindahl Raakil 

Gunhild Dalaker Tuseth (digitalt) 

 

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. Godkjenne protokoll fra forrige AU-møte 

2. Godkjenning og evt. justering av agenda 

3. Datoer og årets AU-møter 

4. Status – økonomi 

5. Status – kommunikasjon og sosiale medier 

6. Orientering prosjekter og aktiviteter 

7. Orientering klimabudsjett  

8. Eventuelt  

 

 

1. GODKJENNE PROTOKOLL FRA FORRIGE AU-MØTE 

Protokoll ble godkjent.  

2. GODKJENNING OG EVT. JUSTERING AV AGENDA  

Siden Karoline og Gunhild måtte forlate møtet halvveis, ble rekkefølgen på agendaen endret. 

Endringen ble som følger:  

1. Godkjenne protokoll fra forrige AU-møte 

2. Godkjenning og evt. justering av agenda 

3. Datoer og årets AU-møter 

4. Status – økonomi 

5. Status – kommunikasjon og sosiale medier (flyttes til etter punkt 7.)  

6. Orientering prosjekter og aktiviteter 

7. Orientering klimabudsjett  

8. Eventuelt  

https://vikenfk.sharepoint.com/:b:/s/grp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett/EbuygteTWU1Jn7e5BYx_VVcBUS15_SqcWTRW0oUv0uzUZQ?e=5sBG1z
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3. DATOER OG ÅRETS AU-MØTER  

• Vi har to møter til dette året, det ble bestemt at vi gjør følgende for disse møtene:  

o 24. oktober → ekskursjon fra kl.10:00-kl.15:00. Frida sender ut 

møteinnkallelse og planlegger program. 

▪ Lokasjoner som ble foreslått under møtet: magiske fabrikken i 

Tønsberg, Frevar, og Oslo.  

o 6. desember → møte fra kl.12-kl.14:00. Fysisk på en lokasjon i Østfold. Møtet 

starter med en felles lunsj sammen med klimakontaktene. Frida sender ut 

møteinnkallelse og program.  

▪  Sorte Havre ble foreslått som en møtelokasjon.  

 

4. STATUS – ØKONOMI  

• Regnskap 2022 per 25. august ble gått igjennom.  

o Vi har mottatt all finansiering som var budsjettert (blant annet mottatt 

nettverksmidler fra Klimasats).  

 

 

5. STATUS – KOMMUNIKASJON  

Status nettside: 

• Nettsiden har hatt over 17,000 visninger siden april.  

• De mest besøkte sidene (bortsett fra forsiden) er:  

o Caser/oppskrifter (innkjøpsprosjektet) 

o Fossilfrie maskiner og kjøretøy 

o Arrangementer 

o Østfold-eksempler  

• Har lagt ut to nye artikler under Østfold-eksempler: for Fredrikstad kommune og 

Marker kommune. 

o Artikkelen for Sarpsborg fra Østfold-eksempler har hatt mest klikk (siden april) 

o Artiklene skal publiseres igjen på Facebook – kommunene kommer til å bli 

spurt om å dele de videre på sin Facebook-side.  
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Status Facebook-side: 

• Har nådd ca. 18,000 siden april  

• Saker om landbruksarrangementer, videoer og saker om maskiner, og innlegg hvor vi 

kan tagge aktuelle personer går best 

Kommentarer fra AU:  

• Ønsker at det lages reportasje om ny sykkelvei som nettopp har åpnet i Fredrikstad 

(som en del av bypakka).  

• På nettsiden til Klima Østfold så burde vi legge til en side ment for skoler og elever. 

På denne siden ønsker de at det skal stå hva slags klimaarbeid som Klima Østfold 

jobber med. I tillegg så kunne vi ha utviklet undervisningsmateriale for skolene som 

omhandler klima og ulike caser.  

 

6. ORIENTERING PROSJEKTER OG AKTIVITETER  

Under møtet ble det orientert om ulike prosjekter og aktiviteter Klima Østfold er delaktig i:  

• Det ble orientert om ulike klimasatsprosjekter (klimasmart landbruk og mat; 

etablering av felles bildelingsordning i Viken; og rådgivning bygg og anlegg).  

• Det ble orientert om et forskningsprosjekt som Klima Østfold ble spurt om å være 

med på desember 2021. Dessverre så ble ikke søknaden til dette prosjektet godkjent. 

• Viken fylkeskommune og Fredrikstad har til sammen fått 14 millioner kroner av EU 

for TREASoURcE-prosjektet. Et prosjekt som skal jobbe med sirkulær økonomi.  

Webinarer/seminarer dette året:  

• Brannvern – webinar serie: i år så har vi så langt hatt ett webinar som omhandlet 

biogass. Planen er å ha ett til utover høsten.  

• Webinar-serie «Alt du må vite om bygg i tre»: samarbeid med Tregruppa i viken. 

Webinarer om bygg i tre, anskaffelser, klimaregnskap, osv. Rettet mot både 

kommuner og næringslivet.  

• Deponigass-webinar: samarbeid med MOVAR IKS, Halden kommune og Sarpsborg 

kommune.  

Se PPT for mer detaljer ang. prosjekter og aktiviteter.  

Kommentarer fra AU: 

• Ønsker mer informasjon om sirkulær økonomi-prosjektet på AU-møte i desember.  

• Ønsker å ha et webinar angående sirkulær økonomi, f.eks angående IKT-prosjektet til 

Indre Østfold. I tillegg hadde det vært interessant å ha et webinar om gjenbruk av 

kontormøbler, kanskje sammen med Asker kommune.  

o Ekstra kommentar: «hva om vi via Klima Viken starter en E-handel hvor en 

kan bytte på kontormøbler. Ha en type varehus?»  

• Ønsker å ha et webinar angående arealregnskap og klimabudsjett → for å inspirere 

og spre budskapet.  

• Ønsker om et kommunikasjonsprosjekt:  
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o Videoserie rettet mot innbyggere → hvordan dyrke mat selv, hvordan fikse en 

sykkel, hvordan sy, osv.  Samarbeid med guldkorn (for videoserien ang. 

dyrking av mat).  

o Mot skoler og deres skolehager, samarbeid med Inspiria. Kanskje ha en pris 

for barnehager og skoler for deres skolehage? (Pris for høyeste solsikke osv.)  

 

7. ORIENTERING KLIMABUDSJETT 

Siden forrige møte har vi fått en leveranse fra klimabudsjett-konsulentene → referansebane 

total utslipp og sektorvis fordeling for alle kommuner i Klima Østfold. Konsulentene har gått i 

dybden og skilt ut det som er relevant for hver kommune (f.eks: effekten av fase 1 av 

bypakke nedre Glomma; ladepunkt Skiptvedt; elektrifisering av fergesambandet i Moss; osv).  

Fremover skal koordinator og klimakontaktene fortsette å jobbe med referansebanene og 

jobbe videre med klimabudsjett og indirekte utslipp.  Se PPT for mer detaljer. 

Kommentarer fra AU: 

Ønsker at arbeidet med referansebanene blir presentert til klimarådet i 2023, gjerne sammen 

med et inspirasjonsforedrag. Evt. ha en konferanse og dele arbeidet med de andre i Viken 

også.  

 

8. EVENTUELT 

Kommentarer fra AU:  

Ønsker at det skal skrives en kronikk fra arbeidsutvalget til Klima Østfold der det oppfordres 

til støtte for energieffektiviserende tiltak med tanke på dagens energipriser. AU gir oppdraget 

for å skrive et utkast til koordinator for Klima Østfold. Utkastet vil bli sendt til AU for 

kommentering og redigering. Kronikken bør publiseres før 19. september.  

Kommentar fra koordinator for Klima Østfold: kronikken har blitt skrevet og publisert: 

https://www.dagsavisen.no/demokraten/debatt/2022/09/09/hoye-energipriser-og-

klimamal/?fbclid=IwAR10y4PmrvNnpih2MRL7V2fRb3FL3eC1wdMvIvEJuYXJu7L04fEYdo5CUt8  

https://www.dagsavisen.no/demokraten/debatt/2022/09/09/hoye-energipriser-og-klimamal/?fbclid=IwAR10y4PmrvNnpih2MRL7V2fRb3FL3eC1wdMvIvEJuYXJu7L04fEYdo5CUt8
https://www.dagsavisen.no/demokraten/debatt/2022/09/09/hoye-energipriser-og-klimamal/?fbclid=IwAR10y4PmrvNnpih2MRL7V2fRb3FL3eC1wdMvIvEJuYXJu7L04fEYdo5CUt8

