
 
 

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 
 
       

REFERAT FRA 
EKSTRA KONSULTASJONSMØTE 9. okt 08 

  
Saksnr.: 08/148 

Tilstede: Fra staten:  
Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (KRD), statssekretær Heidi Sørensen 
(MD), statssekretær Ola Heggem (LMD), statssekretær Robin Koss (OED)  
 
Fra KS:  
Leder Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Per Arne Olsen, May-Britt Nordli 
(adm.), Kjetil Bjørklund (adm.) 

Dato: 9. oktober 2008, kl. 14.00-14.30  

Møteleder: Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (KRD) 

Referent: Inga Gjerdalen (KRD) 

 
Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken ønsket velkommen til dialog om klimautfordringer. 
Han sa videre at partene er enige om at det er nyttig å drøfte sentrale tema i ekstra 
konsultasjonsmøter. Det ble avholdt møte om tiltak i grunnopplæringen i vår, og  
klimadrøftingen er et slikt tilsvarende møte som kommer i tillegg til de ordinære 
konsultasjonsmøtene. 
 
Sandbakken sa videre at det er ønskelig at møtet bidrar til dialog omkring hvordan 
kommunesektoren kan bidra til å møte klimautfordringene og gi innspill til regjeringens 
arbeid og samordning av dette feltet. 
 
Statssekretær Heidi Sørensen sa hun er glad for at regjeringen og KS møtes for å drøfte 
utfordringer knyttet til et svært viktig tema. KS v/Halvdan Skard og departementene for øvrig 
sluttet seg til dette. 
 
Partene gjorde deretter rede for og drøftet ulike problemstillinger tatt opp i grunnlagsnotatene 
som var utarbeidet til møtet bl.a.: 
- behov for forankring av klimatenkning på alle nivå i kommunesektoren 
- tiltak som kan bidra til kompetanseheving både hos administrasjon og politisk ledelse i 

kommuner og fylkeskommuner 
- ulike tiltak og ordninger som kan bidra til kompetanseheving 
- PBL som grunnleggende redskap for arbeidet med klimagassreduksjon og klimatilpasning 
- klima og landbruk 
- energibruk i kommunale bygg 
- et økt og bedre kollektivtilbud 

Side 1 



Side 2 

- behov for økt FOU-innsats for å få bedre kunnskap 
- KS’ ønske om et nasjonalt klimafond etter svensk modell 
- behovet for klimastatistikk 
- grønne offentlige innkjøp 
 
 
Partene konkluderte med at det er viktig å følge opp temaer knyttet til klimautfordringene i de 
ordinære konsultasjonsmøtene og i dialog med enkeltdepartementer. 
 
Møtet ble hevet kl 15.35 
 


