
 
   

 
 

Referat fra møte i klimarådet 31.08.2020 

Tid og sted: Mandag 31. august 2020 i møterom 2B på Gipø Øst.  

Deltakere: Tor Anton Andersen (SP), Randi Fjellberg (MDG), Tone S. Bjørnli (V), Janet Gullvåg 

(velforeningene), Ann Norderhaug (Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder), Rolf Jacobsen (næringslivet), 

Morten Fredheim Solberg (kommuneutvikling, sekretær). 

 

Før møtet ble satt orienterte klimarådgiveren om noen saker: 

- Den pågående prosessen med å lage klimabudsjett.  

- Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag har sagt ja til å få inn en representant i klimarådet.  

- Administrasjonen tilbyr nå alle partigruppene å holde et foredrag om klimaarbeidet i kommunen.  

- Kriterier for at arealinnspill skal kunne konsekvensutredes, fra kommuneplanutvalget.  

- Kommunens høringsinnspill til ny Nasjonal Transportplan.  

- Mobilitetsuka 16.-22. september, som kommunen er påmeldt.  

- Klimarådets møter vil fra neste møte av være å finne i den politiske møtekalenderen på kommunens 

hjemmesider.  

 

15/20 Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling og referat ble godkjent.  
 
16/20 Bidrag til kampanjen Helt Grønn Skolevei  
Klimarådgiver informerte om kampanjen Helt Grønn Skolevei. 37 skoleklasser i barneskolen er påmeldt. 
Kampanjen varer fra 31. august til 2. oktober.  
Det vil deles ut et diplom som premie til klassene som blir ukesvinnere. Ordføreren deler ut premie til 
hovedvinnerne i uke 42.  
Klimarådet stiller seg positiv til å støtte kampanjen og var enstemmige i at de vil bidra med 5.000 kroner til 
hovedpremien. Administrasjonen sørger for at vinnerklassen får seg en tur med kino og pizza.  
 
Rådet etterlyser en lignende kampanje for ungdomstrinnet. Det ser gjerne at kampanjen får omtale i 
lokalpressen. 
 
17/20 Klimaprisen 2020  
Det ble foreslått to kandidater til å få årets pris. Rådet ble enige om å sjekke en av kandidatene nærmere.  
 
Eventuelt 
Janet Gullvåg foreslo å utarbeide en strategi for hvordan klimarådet kan fortelle innbyggerne om 

klimaarbeidet kommunen gjør.  

Randi Fjellberg (MDG) ønsket at alle hovedutvalgene får utdelt papirutgaven av klima- og energiplanen. 

 

Neste møte er planlagt 21. september.  


