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Referat fra møte i klimarådet 19.04.2018 
 
Tid og sted: Torsdag 19.april kl. 18.00 i kommunestyresalen, Tinghaug. 
 
Deltakere: Per Espen Fjeld (V), Egil Koch (FRP), Emma Kjellstadli (felles), Kristina Mørk Jacobsen 
(velforeningene), Malin Norling (Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet), Ronny Meyer 
(kommuneutviklingsseksjonen) og Elise Westgaard (sekretær) 
 
 
Sak 01/18 Godkjenning av innkalling.  
Innkallingen ble godkjent. 
 
 
Sak 02/18 Presentasjon av deltagere.  
Deltagerne presenterte seg og fortalte litt om sin bakgrunn. 
 
 
Sak 03/18 Gjennomgang av mandat og arbeidsform.  
Leder av klimarådet gikk gjennom mandatet og arbeidsform.  
 
Det ble en diskusjon om rådets arbeidsfelt burde utvides til å være et klima- og miljøråd. Per Espen Fjeld 
presiserte at det som nå er innholdet i reglementet, er det kommunestyret ønsker av klimarådet. Derfor 
må eventuelle endringer av reglementet tas opp i kommunestyret. 
 
Det ble konkludert med at klimarådet ønsker å trekke erfaringer i en periode fremover, for å se om man 
skal trekke inn miljø og hvordan det i så fall skal gjøres. 
 
Klimarådet skal gi råd både innad i kommunen og utad til innbyggerne, og oppgaven vil være å motivere 
og inspirere. 
 
Budsjettet til klimarådet er kr. 120.000,-, hvorav kr. 110.000 kr i driftsutgifter og kr. 10.000,- i 
overføringer etc. (klimapris). 
 
Per Espen Fjeld spurte klimarådet om det er i orden at det kommuniseres på e-post. Alle var enige i det. 
 
 
Sak 04/18 Gjennomgang av rådets arbeid i 2017.  
Tidligere leder for klimarådet, Roar Jonstang, holdt en orientering om hva rådet har arbeidet med 
tidligere og hvem som har deltatt tidligere. 
 
Hensikten med rådet har vært å formidle kunnskap om klima, og bidra til engasjement og interesse blant 
innbyggerne. Eksempel på lokalengasjement er Torød.  
 
Klimarådet har vært rådgiver for kommunen, innbyggere og bedrifter. 
 



  Side 2  

Det ble stilt spørsmål om klimarådets rolle som saksbehandler. De politiske utvalgene har ved flere 
anledninger sendt saker til klimarådet for uttalelse før sakene ble sluttbehandlet. Bruk av kommunale 
midler til klimatiltak og abonnement på Energiportalen er to eksempler. Videre har klimarådet selv 
kommet med forslag til saker og problemstillinger som man ønsker tatt opp. Disse formidles via 
sekretæren til administrasjonen, som så behandler forslagene videre.  
 
Årsrapport for 2017 ble delt ut i møtet, og er vedlagt. 
 
Sak 05/18 Representant for kategorien «andre» i klimarådet.  
Emma Kjellstadli spilte inn at ungdom er en viktig gruppe, og hadde på forhånd snakket med Natur og 
ungdom, som kunne tenke seg å delta i rådet. 
 
Kristina Mørk Jacobsen sitt innspill til denne saken var næringslivsrepresentant for landbruket, 4H-
gårder, skipsfart, fiskemottak og driften innad i kommunen. 
 
Malin Norling pekte på noe som heter «Grønn kirke» og at en representant fra kirken kan være aktuelt. I 
tillegg vil en person som arbeider med anbud og innkjøp være aktuell.  
 
Per Espen Fjeld foreslo at en representant fra landbruket kan være aktuell. Det finnes et landbrukslag i 
kommunen, «Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag». 
 
Ronny Meyer hadde et forslag om at det kan være aktuelt med en person som arbeider med 
kollektivtransport. 
 
Klimarådet konkluderte med å avvente til Færder næringsforum har utnevnt en representant til rådet, 
da det er ønskelig at representanten i kategorien «andre» skal representere noe som ikke allerede er 
representert. Rådet ønsker at representanten skal være lokal. 
 
 
Sak 06/18 Spesielle saker som rådet ønsker å løfte frem.  
Per Espen Fjeld hadde forslag om at det avholdes et «Vær smart-kurs» for administrasjonen og 
politikerne i kommunen for å løfte kunnskapen om klima. Nøtterøy kommune har for øvrig tidligere hatt 
deltakere på dette kurset. 
 
Malin Norling hadde klima- og energiplan, herunder kunnskapsgrunnlag og klimaregnskap, som en viktig 
sak. 
 
Kristina Mørk Jacobsen stilte spørsmål til om kommunen burde ha en klimakalkulator på hjemmesiden. 
Det har tidligere vært energiportal på hjemmesiden. Den har hatt en kostnad på kr. 45.000,- i året. 
Denne kostnaden ligger utenfor klimarådets budsjett. Administrasjonen skal kontakte leverandøren og 
høre om det er mulig å få tilgang til den tidligere Nøtterøyversjonen, slik at rådets medlemmer kan se 
nærmere på den. 
 
Etablering av biogass-stasjon i kommunen ble løftet frem som en sak. 
 
Greve Biogass jobber med et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytning til Den Magiske Fabrikken, 
med mål om et integrert opplæringsprogram for elever fra barne-, ungdoms- og videregående skole. 
Rådet har ønske om at dette skal integreres i undervisningen for skolene i Færder kommune. 
 
Status og eventuell forbedring av kildesortering i kommunale bygg og skoler ble også lagt frem som en 
sak. 
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Jacobsen spilte inn at Stavanger kommune har hatt et prosjekt hvor de har sponset halvparten av 
månedskortene for reisende med kollektivtransport, og skal finne ut mer om dette.  
 
Innkjøp og anbud er viktige punkter for å ivareta klimahensyn i kommunens drift. Det ble foreslått å få 
en innføring i de innkjøpspolitiske retningslinjene for Færder kommune, f. eks gjennom å invitere 
innkjøpsansvarlig i kommunen til møte i rådet.  
 
Malin Norling hadde et forslag om å gjøre om klimaprisen til grønt tilskudd, da det har vært vanskelig å 
finne kandidater. Denne saken var også oppe i det tidligere klimarådet i Nøtterøy kommune. 
Administrasjonen ga da et innspill til rådet, hvor man foreslo å videreføre ordningen med klimapris frem 
til Færder kommune er etablert, og deretter ta saken opp på nytt. Videre at det da kan være 
hensiktsmessig å ta stilling til avvikling av klimaprisen og etablering av et grønt tilskudd som to ulike 
saker. Revidert innspill fra administrasjonen kan forelegges det nye klimarådet når saken tas opp igjen. 
 
Per Espen Fjeld ønsker å holde et foredrag om klima for klimarådet. 
 
 
Sak 07/18 Klimarådet på kommunens nettside.  
Det er viktig at klimarådet er på hjemmesiden. Administrasjonen har avventet etablering av rådet før 
man lager en egen side, slik det gamle klimarådet hadde. Tips/linker til hva som skal skal ut på 
hjemmesiden sendes til Per Espen Fjeld, som sender videre til leder av Servicesenteret, Helen Wedberg. 
 
Når klimarådet har fått sin egen hjemmeside, må det informeres om det på facebook. 
 
 
Sak 08/18 Aktuelt klimatiltak: Labakken skole – Klimasats 2018.  
Eivind Halvorsen måtte dessverre melde avbud. Orienteringen blir derfor utsatt til neste møte. 
 
Fordi denne saken utgikk holdt Egil Koch en kort orientering om et prosjekt for å bygge om en 
eksisterende gravemaskin til elektrisk drift med strøm fra batteri og hydrogenbrenselcelle.   
 
 
Sak 09/18 Status for klima- og energiplan for Færder kommune.  
I planstrategien for Færder kommune er det vedtatt at det skal utarbeides en ny klima- og energiplan. 
Det er begrenset med ressurser til dette arbeidet i administrasjonen. I budsjettbehandlingen var det 
derfor foreslått å avsette kr. 300 000 til konsulentbistand i 2018. Under behandlingen ble dette foreslått 
endret til 50 % stilling som klimarådgiver fram til 2021. Vedtaket ble å utsette saken til formannskapets 
budsjettseminar i april. Det er nå avklart at man har kr. 300 000 til konsulentbistand, og at det ikke 
etableres ny stilling. Det må derfor innhentes tilbud fra konsulent så snart som mulig.  
 
Kommunen har fått utarbeidet et kunnskapsgrunnlag til planen, med Asplan Viak som leverandør. 
Klimarådet vil bli en sentral bidragsyter i planarbeidet, og ønsket derfor å få tilgang til 
kunnskapsdokumentet så fort som mulig. Dokumentet er vedlagt referatet sammen med klima- og 
energiplaner for Tjøme og Nøtterøy kommuner. 
 
 
Sak 10/18 Tidspunkt for neste møte. 
Per Espen Fjeld sender ut forslag til møteplan. Det er ønske om et møte til før sommeren (fortrinnsvis i 
begynnelsen av juni) og et ganske snart etter sommeren (fortrinnsvis i slutten av august). 
 
 


