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Hei Jon‐Olav
Jeg setter dette opp som en sak til møtene til høsten. Jeg er positiv på Søgnes vegne, men må forankre en evt slik
innmelding i KS.
Ser at du har fått mange ordførere med allerede og det er jo lovende!
Godt initiativ!
Mvh
Astrid Hilde
Ordfører i Søgne.
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Kjære kystordførere!
Onsdag var en rekke fylkespolitikere til stede på generalforsamling i Nordsjøkommisjonen i Fredrikstad. Der
vedtok organisasjonen å inngå et formelt samarbeid med organisasjonen KIMO som arbeider med marin
forsøpling. Vi henvender oss derfor til dere for å oppfordre dere til å vurdere medlemskap i denne
organisasjonen. Den jobber over landegrensene for å gjøre noe konkret med marin forsøpling og klimaspørsmål og
kan etter vår vurdering være et godt redskap for å sette det lokale arbeidet inn i en større sammenheng, og gi
gode ideer for hvordan man kan arbeidet med disse utfordringene.
Pr i dag er det ingen norske medlemmer med i organisasjonen, men det er det svært mange kommuner fra mange
land som er. Vi håper dere tar en vurdering på om dette er noe som kan være interessant for deres kommuner.
Under finner dere et skriv som ble forfatta under møtet. Organisasjonen har også sagt seg villig til å komme til
Sørlandet for å orientere mer om organisasjonen dersom det er interesse for det.

Gode ordførarar i kystkommunane i Agder.
Dette er eit felles initiativ frå deltakarane frå Aust- og Vest-Agder fylkesting på årsmøte i
Nordsjøkommisjonen og Nordsjøkonferansen i Fredrikstad 13.-14. juni. Fylkeskommunane er
med i samarbeid mellom regionar rundt Nordsjøen. Nordsjøkommisjonen har nettopp vedtatt
ein samarbeidsavtale med KIMO – Kommunenes Internasjonale MiljøOrganisasjon, med
sekretariat på Shetland. Sjå: http://www.kimointernational.org/
KIMO er praktisk nordsjøsamarbeid på kommuneplan, starta i Esbjerg i 1990. Arbeidsområda
er (henta frå heimesida):
Our mission
KIMO is committed to the development of sustainable coastal communities by:
Preventing pollution of the seas and coastal waters of North Western Europe and preserving, improving and

enhancing them for future generations
Protecting coastal communities from the impacts of marine pollution and climate change.
Representing its member local authorities and associated members at an international and national level.

Vi ser dette som eit viktig samarbeid, som kystkommunane i Agder både kan kan ha nytte av
og bidra inn i.’
Det er billig å vere medlem:
Population MembershipCategory Rate
<15,000
A
£775
<30,000
B
£804
<60,000
C
£1389
<100,000
D
£1442
<350,000
E
£1549
>350,000
F
£1603

Vi meiner det er viktig at kommunane er med i det kommunale samarbeidet, med reint hav som
hovudmål.
Med miljøvennleg helsing
Jon-Olav Strand og Tore Askildsen, Kristeleg folkeparti
Sally Vennesland, Høgre
Nils Harald Rennestraum, Arbeidarpartiet
Beate Marie Johnsen og Jan Kløvstad, Venstre

Vennlig hilsen
Jon‐Olav Strand
Fylkesvaraordfører Aust‐Agder
Aust‐Agder fylkeskommune
Telefon: 37 01 73 00 (sentralbord)
Mobil: 99 74 56 52
e‐post: jon‐olav.strand@austagderfk.no
www.austagderfk.no

