Referat fra møte i klimarådet 28.04.2020
Tid og sted: Tirsdag 28.april kl. 18.00 på Microsoft Teams.
Deltakere: Tor Anton Andersen (SP), Randi Fjellberg (MDG), Erik Holmelin (H), Tone S. Bjørnli (V), Janet
Gullvåg (velforeningene), Malin Norling, vara (Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder), Rolf Jacobsen
(næringslivet), Andreas Mæland (virksomhetsleder kommuneutvikling), Ronny Meyer (kommuneutvikling)
og Elise Westgaard (kommuneutvikling, sekretær).
01/20 Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent.

02/20 Presentasjon av deltagere.
Medlemmene presenterte seg og fortalte litt om sin bakgrunn.

03/20 Årsrapport for 2019.
Årsrapport for 2019 ble gjennomgått og godkjent.
Årsrapport med Færder kommunes logo legges ut på kommunens hjemmeside samtidig med referatet.
Administrasjonen opplyste om at budsjettet er det samme som tidligere år på kr. 120.000,-.
Kr. 10.000,- til klimapris inngår i budsjettet. Rådet henstilte til at Klimaprisen også lyses ut for 2020.
Rådet merket seg at skolene ikke benyttet seg av tilbudet om klimaforedrag. Diskusjon under sak 06/20.

04/20 Gjennomgang av reglementet.
Forslag til nytt reglement ble sendt ut til medlemmene i forkant av møtet.
Tor Anton Andersen gikk gjennom forslag til nytt reglement.
Malin Norling sluttet seg til forslaget og uttalte at endringene vil styrke rådet og gjøre det lettere å få opp
saker.
Janet Gullvåg uttalte at hun støtter forslaget med bakgrunn av tidligere erfaringer fra klimarådet. Klimarådet
må likestilles med de andre rådene. Klimarådets slagkraft styrkes med de foreslåtte endringene og arbeidet
blir fremtidsrettet.
Erik Holmelin uttalte at reglementet bør være mest mulig likt reglementene til de andre rådene. Bør ha
samme møtefrekvensen som eldrerådet og må inn på møtelisten. Ordlyd i reglementet til eldrerådet:
Møteplan for neste halvår legges fram på første møte etter sommerferien og første møte over nyttår. I
tillegg kan rådet innkalles når minst 1/3 av medlemmene krever det.
Holmelin foreslo videre følgende endring i formålet: Klima- og miljørådet skal være en pådriver for
kommunens klima- og miljøarbeid for å redusere utslippene av klimagasser i Færder kommune.
Rådet var enig i denne formuleringen.
Rådet var enig i at andre avsnitt under Mandat må strykes.

Randi Fjellberg uttalte at hun tidligere har fremmet forslag til nytt reglement i organisasjonsutvalget, men at
dette ikke ble behandlet av klimarådet. Viktig at klimarådet kommer inn i møteplanen. I mandatet bør det
stå hovedutvalg i stedet for hovedutvalget. Rådet var enig i det.
Tone S. Bjørnli uttalte at det bør strykes at møtene avholdes etter behov. Rådet var enig i det.
Administrasjonen lager et forslag til nytt reglement og sender til medlemmene.
Saksgang for endring av reglementet er at klimarådet sender en henvendelse til Hovedutvalg for
kommunalteknikk (HFK). I henvendelsen anmodes HFK om å fremme rådets forslag til nytt reglement for
organisasjonsutvalget sammen med en henstilling om at saken deretter fremmes for formannskap og
kommunestyre. Administrasjonens vurdering kommer i sak til hovedutvalget.
Det ble enstemmig vedtatt å sende forslag til nytt reglement til Hovedutvalg for kommunalteknikk.

05/20 Representant for kategorien «andre» i klimarådet.
Administrasjonen orienterte om at det er bestemt at ungdomsrådet ikke skal stille med representant i
klimarådet og de andre rådene. Begrunnelsen var blant annet at ungdommen ikke har kapasitet til å stille i
flere råd, og at det ofte oppleves som vanskelig for barn og unge å stille opp i råd der resten av rådet kun
består av voksne personer. Ungdomsrådets rolle blir da å uttale seg og gi innspill til aktuelle saker.
Under organisering i reglementet bør det stå inntil ni medlemmer.
Tone S. Bjørnli foreslo Jeger og fisk og Landbrukslaget.
Rolf Jacobsen uttalte at Grønn øy festival samarbeidet med kirken som arbeider med klima og miljø, samt
ungdom.
Janet Gullvåg foreslo å invitere representanten fra pensjonistorganisasjonene i Færder, men var ikke klar
over at det ikke var en representant fra ungdom i Færder.
Randi Fjellberg foreslo besteforeldrenes klimaaksjon.
Erik Holmelin foreslo at representanter kan invitere ved behov.
Malin Norling uttalte at kirken er et godt forslag og at det viktig å få inn en representant i kategorien
«andre».
Det ble besluttet at medlemmene skal tenke på dette til neste møte.
Rådet uttrykte også ønske om å få inn en representant fra ungdom i Færder.

06/20 Spesielle saker som rådet ønsker å løfte frem.
Her ble det lagt opp til en generell diskusjon for å avdekke om det er spesielle saker som det nye
klimarådet er spesielt opptatt av.
Janet Gullvåg foreslo program for skolene når det gjelder klima. Videre bør kommunen utarbeide et
klimaregnskap som er lettfattelig for innbyggerne. Et slags «klimatermometer» der vi kan se at CO2 utslipp
forhåpentligvis går ned og at innbyggernes innsats har en betydning. For eksempel har vi faset ut oljefyring

i private hjem. Hvor stor påvirkning har dette hatt for lokale klimagassutslipp? Klima- og miljørådet må ut i
media/pressen og fortelle hva de driver med.
Erik Holmelin uttalte at det er viktig at rådet har et samarbeid med klimarådgiver for å kunne komme med
saker til hovedutvalgene.
Tor Anton Andersen uttalte at saken om ny fastlandsforbindelse har et klimaperspektiv. I rapport fra Asplan
Viak fremgår det at ny fastlandsforbindelse med bru fra Ramdal til Smørberg har fem ganger så høyt
klimagassutslipp som østalternativet. Flertallet i rådet var enig at klimarådet bør kunne uttale seg til denne
saken når det blir aktuelt.

07/20 Status for klima- og energiplan for Færder kommune.
Hovedutvalg for kommunalteknikk vedtok 19. desember i fjor å sende forslag til klima- og energiplan på
høring med høringsfrist 1. mars. Det ble avholdt et høringsmøte for klima- og energiplanen 6. februar hvor
deltakerne hadde mulighet til å komme med innspill.
Det kom inn 13 høringsuttalelser som nå har blitt gjennomgått og mange av innspillene er tatt inn i planen.
I etterkant av høringen er det også utarbeidet en handlingsplan som gir en samlet oversikt over tiltakene
som er valgt.
Det gjenstår noe bearbeiding av klima- og energiplanen og handlingsplanen før planen skal sluttbehandles
i juni.

Andreas Mæland orienterte om at det er ansatt en klimarådgiver med oppstart mandag 4.mai.

08/20 Tidspunkt for neste møte.
Tor Anton Andersen uttalte at klimarådet bør gi en uttalelse til klima- og energiplanen.
Kommunedirektørens forslag til klima- og energiplan offentliggjøres 27.mai.
Uttalelse fra klimarådet blir som en uttalelse fra de andre rådene. Uttalelsen legges ved til behandling i
hovedutvalget.
Nytt møte med klimarådet blir tirsdag 2.juni for å utarbeide en uttalelse til klima- og energiplanen.
Klimarådet ønsker en presentasjon av planen på møtet. Administrasjonen stiller med en slik presentasjon.

