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Klimapartnere Østfold - representasjon i styret
Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkesråd for klima og miljø utpekes til å representere Fylkesrådet i Klimapartnere Østfold.
Fylkesråd for næring og tannhelse er vararepresentant.
03.03.2020
Anne Beathe Tvinnereim
fylkesråd for klima og miljø

Bakgrunn for saken
Klimapartnere er et nettverk for samarbeid mellom offentlige, private, akademia og frivillige
organisasjoner. Det ble startet i Agder i 2009, og er i dag spredt over hele landet.
Klimapartnere Østfold ble etablert i 2019. Fylkeskommunen er vertskap for nettverket, og er
via Klima Østfold representert i styret. Videre utvidelse av Klimapartnere i Viken er under
utredning jmf. rådsnotat 25/20 i arbeidsmøtet 6. februar i år. Fylkesrådets
samarbeidsplattform slår fast at fylkesrådet ønsker å delta i Klimapartnere.

Fakta
Klimapartnere Østfold har over 20 medlemmer som kommer fra offentlige, private,
akademiske og ideelle organisasjoner. Styret skal representere bredden i partnerskapet.
Kommunenes og fylkeskommunenes representanter i styret har hittil vært fra politisk ledelse.
Nytt styre for Klimapartnere Østfold vil bli valgt på årsmøtet 1. april. Styret har møter rundt
seks ganger i året, og bidrar i tillegg ved relevante anledninger, som fagseminarer og
toppledersamling.

Problemstillinger og alternative løsninger
Klimapartnere er i ferd med å utvikle seg til å bli en viktig samarbeidsplattform for private og
offentlige virksomheter, ideelle organisasjoner og akademia. Som regional utviklingsaktør og
vertskap for partnerskapet bør fylkeskommunen ta en aktiv rolle i å utforme dette
samarbeidet videre.
Styret i Klimapartnere skal være på maksimalt sju personer, og det er ønskelig at private
aktører og frivillige organisasjoner skal være bredt representert. Valgkomiteen har derfor gitt
signaler om at det er ønskelig om en person kan representere de offentlige virksomhetene i
partnerskapet. På Klimarådsmøtet (årsmøte for Klima Østfold) ble det vedtatt at Klima Østfold
spiller inn to forslag til valgkomiteen for Klimapartnere: fylkesråd for klima og miljø fra Viken
fylkeskommune og varaordfører i Fredrikstad kommune Siri Martinsen (AP). Uavhengig av om
en eller begge disse blir valgt, vil disse ha mandat til å representere interessene til hele Klima
Østfold-samarbeidet.

Vurdering
Fylkesrådet utpeker en representant til å delta i Klimapartnere-møter, som årsmøtet. Det
anbefales også at denne representanten stilles til disposisjon for valgkomiteen som potensielt
styremedlem. For å sikre sammenheng mellom Klima Østfold og Klimapartnere Østfold deltar
fylkesråd for klima og miljø i begge disse.
Fordi Klimapartnere er et nettverk for samarbeid med næringsliv, akademia og frivillig sektor
er fylkesråd for næring og tannhelse fylkeskommunens vararepresentant.

Konsekvenser
Aktiv deltakelse i Klimapartnere vil medføre representasjonsoppgaver og deltakelse på
styremøter rundt 10 dager i året.

Vedtakskompetanse
Fylkesrådet vedtar representasjon fra fylkesrådet.
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