Klimarådet i Færder kommune – Innkalling
Til medlemmene i klimarådet
Vi kaller med dette inn til møte i klimarådet tirsdag 04.06.2019 kl. 18.00-20.00 i
kommunestyresalen, Tinghaugveien 18.
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Eventuelt
Til sak 10/19: Færder organisasjonsutvalg har sendt reglement for Færder klimaråd for
perioden 2019-2023 på høring til rådet. Saken var tenkt tatt opp på tidligere oppsatt møte
21. mai, og det ble gitt forlenget frist for uttalelse til 22. mai. Siden møtet i rådet ble utsatt til
4. juni, ble saken i stedet forelagt medlemmene på e-post. Vedlagte uttalelse ble sendt
organisasjonsutvalget 22. mai.
Til sak 11/19: I sak 03/19 anbefalte klimarådet at administrasjonen forsøker å få til en
abonnementsordning der man abonnerer en kortere periode av gangen (1-2 måneder) og
samtidig gjennomfører kampanjer. Administrasjonen har forespurt leverandøren, og fått
følgende tilbakemelding:
Energiportalen er et «spleiselag» mellom lisenstakerne på Energiportalen, i utgangspunktet
med 12 måneders lisensperiode (mens det er mulig for lisenstakere å velge 24 eller 36
måneders lisensperiode) og prissatt med en trappetrinnsmodell basert på antall relevante
boliger i kommunen. Alle bidrar solidarisk, og all utvikling og oppdatering kommer alle
lisenstakerne til gode.
Det har vært investert mye i utviklingen av Energiportalen, og tjenesten driftes og
videreutvikles kontinuerlig. Det er planlagt en ny versjon til høsten, med nye moduler. I tillegg
til å oppdatere tjenesten med hensyn til matrikkeladressesøk og forskrifter, markedsføres
tjenesten i lisenstakernes kommune på Facebook som en del av lisensen.
Dersom Energiportalen skulle basert seg på kortere lisensperioder ville kostnadene fortsatt
være omtrent de samme, noen høyere og noen lavere, så de kortere lisensperiodene ville da
måtte koste noe i nærheten av dagens årslisens. Det er neppe ønskelig eller realistisk.

Færder kommune fikk gratis Energiportal i januar og februar pga. enkelte tekniske problemer
med portalen i høst. Administrasjonen tar sikte på å inngå avtale for resten av året, og så
vurdere saken på nytt før neste år.
I referatet heter det også at:
Portalen foreslår lokale håndverkere som kan bistå ved energisparetiltak i boliger. Det ble
spurt om hvordan dette utvalget foregår, og om kommunen kan påvirke dette.
Administrasjonen undersøker dette nærmere.
Administrasjonen har forelagt spørsmålet for leverandøren, som opplyser at:
Tiltaksleverandørene er fra medlemslistene til relevant mesterforbund/bransjeforbund
innenfor hver tiltaksgruppe. Medlemslistene oversendes og oppdateres i Energiportalen med
jevne mellomrom. Tiltaksleverandørenes listes utelukkende opp etter geografisk nærhet til
addressen man har søkt på. Det er ingen kommersiell eller annen binding mellom
tiltaksleverandørene og Energiportalen.
Mange kommuner, og spesielt mindre kommuner, fyller inn lokale håndverkere kommunen
kjenner, og som ikke er medlemmer i mesterforbund, inn i vår excel-mal, så laster vi excellisten med håndverkere inn i Energiportalens håndverkerdatabase. Excel-malen sendes over
ved forespørsel.
Det står i kommunens energiportal at kommunen ikke står ansvarlig for
tiltaksleverandørenes utførte arbeid. All erfaring siden 2012 tilsier at useriøse aktører siles ut
gjennom at dette er mesterforbundenes medlemslister, der useriøse aktører ikke er
medlemmer.

Til sak 12/19: Klimaprisen har vært utlyst på kommunens hjemmeside og Facebook. Det har
ikke kommet forslag til kandidater innen fristen 16. mai. Rådets medlemmer oppfordres til
selv å tenke på mulige kandidater for diskusjon i møtet.
Til sak 13/19: Administrasjonen har kontaktet skoleledelsen i kommunen (vedrørende de tre
ungdomsskolene) og rektor for Nøtterøy videregående skole. Begge er positive til
muligheten for klimaforedrag. Klimapilotene er kontaktet, og vi har fått positiv
tilbakemelding fra Hauk Are Fjeld (vedlagt). Klimarådet skal ta stilling til tilbudet fra Fjeld og
fastsette en økonomisk ramme for oppdraget. Oversikt over klimarådets budsjettsituasjon vil
bli fremlagt i møtet.
Til sak 14/19: Sekretæren har mottatt henvendelse fra økonomisjefen vedrørende
budsjettbehandlingen i kommunestyret 12.12.2018, der enkelte forslag ble vedtatt
oversendt klimarådet. Budsjettsaken er vedlagt. Forslagene er:

3. Færder kommune skal i sin drift redusere sine klimautslipp med 60 % innen 2030 som
tilsvarer 1260 tonn pr år etter følgende budsjett: klimabudsjett (kilde Kunnskapsdokumentet
for klima- og energiplanen kap 4.1 (25234 tonn CO2)
Utslipp 2017

Årlig reduksjon

3900 tonn

195 tonn

Reise og transport 2040 tonn

102 tonn

Energi

3900 tonn

195 tonn

Bygg og
infrastruktur

8100 tonn

405 tonn

Innkjøp

7300 tonn.

365 tonn

Forbruksvarer

Kommentar

6. All byggeaktivitet i regi av Færder kommune skal ha som intensjon å være utslippsfrie
anleggsplasser. Tilskudd søkes fra Klimasats. Målet om utslippsfrie anleggsplasser
innarbeides som en ny styringsindikator for neste budsjettprosess. Denne må ivareta behovet
for en gradvis innføringsplan og baseres på sentrale føringer.
2 C. For Færder-samfunnet som helhet skal klimagassutslippene reduseres med minst 50 %
fram til 2030. Rådmannen bes utarbeide styringsindikatorer.
Det kan være hensiktsmessig å vurdere forslagene i sammenheng med det pågående
arbeidet med klima- og energiplanen.
Til sak 16/19: Klimarådet har mottatt en henvendelse fra Rut Solvei Arheim ang. manglende
mulighet for å kunne ta med seg ting som er levert til Lofterød gjenvinningsstasjon (vedlagt).
Administrasjonen har forelagt spørsmålet for Vesar, som svarte i e-post 21.05. Svaret er
vedlagt.

Med hilsen
Per Espen Fjeld
leder for klimarådet

