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Hva og hvem er
Klimapartnere?02

Klimapartnere er et partnerskap
mellom private og offentlige
virksomheter og akademia, som
ble etablert i Arendal i 2009
basert på et initiativ fra Forente
Nasjoner (FN). Siden den gang
har Klimapartnere etablert seg
landet over hvor hver region har
sitt regionale fokus. Det finnes nå
over 300 partnere over hele
landet!

Klimapartnere skal bidra til at
regionen står best mulig rustet til å
redusere sine klimagassutslipp og
møte morgendagens krav til
lavutslippssamfunnet. Vårt mål er
at Norge lykkes med å redusere
sine klimagassutslipp slik at vi når
1,5 graders målet vi har forpliktet
oss til gjennom Parisavtalen.



Samhandling, erfaringsutveksling
og dialog er suksesskriterier for vår
verdiskaping. Gode og effektive
møteplasser er derfor viktig.
Sammen skal vi gå i front for å
sikre grønn samfunns- og
næringsutvikling. 

Klimapartnere i Agder finansieres delvis av fylkeskommunen og delvis av
kontingent fra partnere. I tillegg henter vi ut prosjektmidler. Leder for
regionen koordinerer fokus og aktiviteter sammen med sin styringsgruppe,
som består av partnere fra regionen.

VÅRE PARTNERE SAMARBEIDER PÅ
TVERS AV BRANSJER, SEKTORER OG

FAG, MANGFOLDET BIDRAR TIL GODE
FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER.

Klimapartnere Agder 

I Agder har vi ca. 60 partnere. 



Bærekraftig mat med Norges største vegetarentusiast Hanne-Lene
Dahlgren
MasterClass: Markedsføring, kommunikasjon og merkevarebygging i
bærekraftens tid, med Petter Gulli. Petter Gulli er landets fremste
strategiske rådgiver innen bærekraftig merkevarebygging. 

Første halvdel av 2021 var sterkt preget av pandemien, med digitale møter
og arrangementer. Likevel ble viktige temaer som sirkulærøkonomi,
klimarisiko og klimamuligheter presentert for partnere, i tillegg til
elektriske fritidsbåter og klimaregnskap.
 
Andre halvdel av 2021 kunne vi gjennomføre fysiske arrangementer og
partnerbesøk. 

Under Arendalsuka ble det avholdt 7 arrangementer i egen regi, og i
samarbeid med andre aktører, som KS, Norsk Hydrogenforum og
Klimapartnere nasjonalt, m.fl. 

Vi var også medarrangør på to arrangementer under Miljøuka i
Kristiansand; 

Aktiviteter 
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Vi har hatt en trainee fra Trainee Sør, Morten Fronth, hos oss dette året.
Ettersom Klimapartnere Agder har begrensede ressurser til tross for å være
regionen som har flest partnere og holdt på lengst, ble det søkt om
Klimasatsmidler. Søknaden ble godkjent, og det var slik vi fikk midler til å
ansette en trainee.

I tillegg har vi ansatt Berit Høisen på timeskontrakt, hun bistår oss med
nyhetssaker, grafiske elementer og innhold på sosiale medier. 

Toppledermøtet vi gjennomførte i november ble en stor suksess, med over 70
deltakere. Toppledere fra de fleste partnere var til stede, inkludert vår egen
fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft. 

En halv dag på Caledonien ga partnerne en god mulighet og arena til å
oppleve hva partnerskapet er og muligheter til å finne løsninger sammen. Dette
er noe vi håper å kunne gjennomfør årlig, men forutsetter at det planlagte
samarbeidet for 2022 fungerer godt, slik at partnerne får mest mulig ut av
partnerskapet. 



Ragnhild Hammer (Arendal kommune)
Geir Haugum (Business Region Kristiansand)
Merete Haugå (Hennig Olsen Is)
Jan Atle Liodden (Agder Energi) overtok etter Nils Tore Augland som
gikk over i ny stilling
Christina Milsom (Agder FK) kom inn som ny styreleder etter at Ann-
Camilla Schulze Krog gikk over i ny stilling på UIA
Tone Nævestad (DNB Arendal) 

Styringsgruppen fortsetter som tidligere, og består av

Samlet sitter gruppen på mye kunnskap og erfaring, og dette er å anse
som Klimapartnere Agders ressursgruppe. På de månedlige møtene
kommer det mange gode innspill og tilbakemeldinger til driften av
partnerskapet, og disse møtene er noe vi kommer til å fortsette med i 2022.

Styrings-
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Samarbeidspartnere
for 2021 og 2022 07

For å klare å opprettholde ønsket nivå på
antall aktiviteter, har vi måtte tenke litt
annerledes på hvordan vi arrangerer og
gjennomfører arrangementene våre.
Derfor har vi brukt mye tid på å
koordinere oss med andre aktører i Agder,
slik at aktiviteten vi samlet gjør, ikke
overlapper hverandre. Ved å samarbeide
på denne måten klarer vi å nå ut til et
større publikum, samtidig som vi spisser
fokuset på viktige temaer. 

I 2022 vil Bølgen
Bærekraftsenter,
Næringsforeningen Kristiansand,
Kvadraturforeningen,
Bærekraftsfestivalen, Impact
HUB Agder og Stiftelsen
Miljøfyrtårn bli viktig
samarbeidspartnere for
Klimapartnere Agder. 



Klimapartnere er nå til stede i alle landets regioner, og vi har et godt
samarbeid med de andre regionene. Under Arendalsuka hadde vi flere av
våre arrangementer sammen, og vi ga et felles opprop til klima- og
miljøministeren om obligatorisk klimaregnskap. Samtidig råder det litt
usikkerhet rundt Klimapartnere Viken og Troms og Finnmark. Etter valget
høsten 2021 ble det klart at fylker som ønsket, kunne løsrive seg fra
hverandre, og det er enda ikke klart om Viken og Troms og Finnmark har
bestemt seg for dette.

I desember 2021 ble det ansatt en nasjonal koordinator i Klimapartnere
Viken som skal hjelpe regionene med ytterligere samarbeid og skape
arrangementer på tvers av regionene. Dette er utrolig viktig. En region har
typisk en eller to representanter fra samme bransje, og vil få stort utbytte
av å få et større nasjonalt nettverk. Den nasjonale koordinatoren tiltrer i
januar 2021.

Klimapartnere
nasjonalt08



Gjennomførte
undersøkelser 09

I desember 2020 ble det gjennomført en partnerundersøkelse for å finne ut
av hva partnerne ønsket av nettverket fremover. 

De fleste oppgir at det å bygge nettverk og få tips og inspirasjon til videre
klimaarbeid er det viktigste for dem.

Deres ønsker har blitt tatt i betraktning for 2021, og har resultert i mer
spisset kunnskapspåfyll og kontaktpunkter, samt flere partnerbesøk. 



Som en del av det å jobbe smartere og i samsvar med svarene i
partnerundersøkelsen i 2020, har vi valgt å fokusere mer på nyhetsbrev.
Disse sendes som regel ut hvert kvartal eller ved behov. Nyhetsbrevet har
rundt 200 abonnenter og har en åpningsrate på 30-40%, noe vi er svært
fornøyde med. 

Med Berit på laget har vi økt aktiviteten på sosiale medier, særlig på
Instagram og FaceBook. I løpet av høsten har følgermassen på Instagram
økt med 20%, og de beste innleggene når over 500 personer. Den
nasjonale koordinatoren skal også ta hånd om LinkedIn, som kommer til å
bli det viktigste stedet for Klimapartnere å være.

Kommunikasjons-
strategi10

Sammen med de andre regionene har vi også en YouTube-kanal. Her
legges det ut videoer som blir produsert av oss i løpet av året, samt opptak
av noen av møtene våre. 

På nettsiden vår publiserer vi artikler og nyhetssaker fortløpende, sammen
med grønne løsninger og aktivitetene vi avholder fremover. Med hjelp av
høyere aktivitet på sosiale medier, nyhetsbrev og gode arrangementer har
vi økt trafikken på nettsiden med 75%.
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Vi takker for all hjelp og støtte fra våre partnere og politikere, og ser frem
til et nytt spennende år her i Klimapartnere Agder. 

Et av delmålene under FNs bærekraftsmål nr. 17, samarbeid for å nå
målene, er å: "Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det
offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på
grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier".
Partnerskapet er fremdeles svært viktig skal vi oppnå målene i Regionplan
Agder 2030 om å redusere klimagassutslippene. 

Beste hilsen,

Anette K. Stave. Severinsen (regionleder) 
& Morten Fronth (trainee)


