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Klima Østfolds Arbeidsutvalgsmøte 

Protokoll fra møte 06.12.2022 (Garder Østgaard Halden) 

Møte innkalt av: Frida Elstad 

Deltakere:  

Navn 

René Rafshol 

Atle Ottesen 

Karoline Fjeldstad  

Reidar Kaabbel 

 

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. Planlegge neste års møtedatoer  

4. Prosjektet TREASoURCE og sirkulær økonomi – synergier og aktiviteter  

5. Forskningsprosjekt CBUDGET – invitasjon til Klima Østfold 

6. Handlingsplan Klima Viken – muligheter for Klima Østfold 

7. Orientering – klimanyheter fra Østfold 

8. Eventuelt 

 

1. GODKJENNE PROTOKOLL FRA FORRIGE AU-MØTE 

Protokoll ble godkjent.  

2. GODKJENNING OG EVT. JUSTERING AV AGENDA  

Agendaen ble godkjent som følgende:  

1. Godkjenne protokoll fra forrige AU-møte 

2. Godkjenning og evt. justering av agenda 

3. Planlegge neste års møtedatoer  

4. Prosjektet TREASoURCE og sirkulær økonomi –synergier og aktiviteter  

5. Forskningsprosjekt CBUDGET –invitasjon til Klima Østfold 

6. Handlingsplan Klima Viken –muligheter for Klima Østfold 

7. Orientering –klimanyheter fra Østfold 

8. Eventuelt 

 

 

https://vikenfk.sharepoint.com/:b:/r/sites/grp-365-V50.50-KlimaOstfoldklimabudsjett/Delte%20dokumenter/General/03%20AU-m%C3%B8ter/2022/Protokoll%20vedlegg%20og%20presentasjoner/2022.12.06/06132022_Klima%C3%98stfold_AU-M%C3%B8te.pdf?csf=1&web=1&e=Wgd3d2
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3. PLANLEGGE NESTE ÅRS MØTEDATOER  

• For bedre forutsigbarhet planlegger vi allerede datoene for de to neste AU-møtene.  

o Møte #1 i 2023 blir 14. februar og møte #2 i 2023 blir 9. mai. Frida sender ut 

møteinvitasjon, planlegger program og finner passende lokasjon. 

• Klimarådsmøte 2023 skal bli avholdt 21. mars.  

o Finne passende lokasjon – helst et sted vi ikke har vært tidligere.  

o Kommentar fra AU: sende ut hilsen fra AU lang tid i forkant ang. klimaprisen og 

at kommunene må sende inn nominasjoner.  

 

4. PROSJEKTET TREASOURCE OG SIRKULÆR ØKONOMI – SYNERGIER OG 

AKTIVITETER  

Studietur:  

• Frida sendte tidligere i høst ut en spørreundersøkelse til klimakontaktene og 

klimarådet ang. studietur – de fleste som svarte på denne undersøkelsen utrykte 

ønske om å lære mer om sirkulær økonomi. Frida har derfor i samarbeid med 

prosjektleder for TREASoURCE (internasjonalt sirkulær økonomi-prosjekt) begynt å 

planlegge en studietur ang. sirkulær økonomi.  

o Dato: vår 2023 

• Kommentarer fra AU ang. studietur:  

o Kan kanskje invitere politiske rådgivere fra Stortinget? Er hvert fall et stort 

ønske om at statsforvalteren i Oslo og Viken blir med.  

o I tillegg til sirkulær økonomi er det ønske om å lære mer om klimaregnskap, 

arealregnskap, restaurering av bygg (kommunale bygg)  

o Ide til lokasjon: Trollhättan (nullutslippsmaskiner, blå-grønne næringer) og 

andre relevante steder på Østlandet (med tanke på reising).  

o Ha ulike program å velge mellom, slik at man kan velge hvilket tema man 

ønsker å lære om. 

Satsing på sirkulær økonomi skoler: 

• Ønsker å utvikle et prosjekt ang. sirkulær økonomi i skoler (ungdomsskoler og 

videregåendeskoler). I samarbeid med TREASoURCE-prosjektet og Klima Viken.  

o Utvikle undervisningsmateriale, prosjekter og aktiviteter.  

o Samarbeid med andre aktører som allerede er inn i skolene. 

o Knyttet opp mot kompetansemål – helst tverrfaglig. 

o Utvikle materiale som lærere enkelt kan bruke videre og som ikke krever mye 

forarbeid for lærerne.  

• Går inn i handlingsplanen for 2023 → satsing på sirkulær økonomi  

• Vurdere å søke klimasats for dette prosjektet.  

 

5. FORSKNINGSPROSJEKTET CBUDGET – INVITASJON TIL KLIMA ØSTFOLD  

• I fjor ble Klima Østfold spurt om å være med på søknaden for forskningsprosjekt 

CBUDGET – med CICERO som hoved søker. Søknaden gikk ikke gjennom i fjor så det 

er derfor et ønske om å søke på nytt i denne runden.  

• KØ inviteres til å være med i to ulike arbeidspakker hvor det skal undersøkes hvordan 

klimabudsjett kan brukes som et styringsverktøy. CICERO ønsker også å skrive minst 

seks forsknings artikler hvor resultatene (og KØ) kommer til å bli nevnt og diskutert.  
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• Omfanget av prosjektet vil være noe tilsvarende som i forrige runde, med omfang 

opp mot 12 millioner, oppstart høsten 2023 og fire års varighet.  

• Fra KØ trenger vi kun å sende inn et Letter of Intent i første omgang. Frida tar seg av 

arbeidet inn mot søknadsprosessen.  

 

6. HANDLINGSPLAN KLIMA VIKEN – MULIGHETER FOR KLIMA ØSTFOLD  

• Handlingsplanen for Klima Viken ble i oktober vedtatt, og det er mange prosjekter og 

aktiviteter som er relevant for KØ. SE PRESENTASJON FOR MER DETALJER.  

• Kommentarer fra AU: 

o For klimakurset så er det viktig å tenkte på at det er valg til høsten 2023 – 

Frida tar med kommentaren videre til Klima Viken.  

o For energirådgivning: ønsker å ha temakvelder ang. energieffektivisering 

rundt om i kommuner.  

 

7. ORIENTERING – KLIMANYHETER FRA ØSTFOLD  

• SE PRESENTASJON FOR MER DETALJER. 

• Kommentar fra AU: 

o Ønsker å bidra med 5000kr inn mot skoleklasse i Moss 

(https://www.entimeteller.no/)  

 

8. EVENTUELT 

• Ingenting ble tatt opp under eventuelt.  

https://www.entimeteller.no/

