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Årsrapport for klimarådet på Nøtterøy 2016 
 
Medlemmer 
Velforeningene: Richard Fossum 
Miljøbevegelsen: Øyvind Johnsen (Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet) 
Lokale organisasjoner og grupper: Malin Norling (Miljøaksjon Torød) 
Næringslivet: Lars Holmgren 
De politiske partiene: Roar Jonstang (H), Jon Sanness Andersen (Ap), Rut Solvei Arheim (FrP), 
Patrick Gudmundsen (MDG) 
 
Sekretær: Ronny Meyer, kommuneutviklingsseksjonen, Nøtterøy kommune. 
 
Møter i klimarådet  
Rådet hadde fire ordinære møter og behandlet 29 saker. Referater fra møtene er lagt ut på 
Nøtterøy kommunes hjemmeside. I en av sakene ble det gitt orienteringer av inviterte innledere: 
 
Bypakke Tønsbergregionen. Prosjektleder for Bypakke Tønsberg, Nina Ambro Knutsen, og 
fagleder for delprosjekt A4 Hovedakse buss/sykkel, Øyvind Søfteland. 26.10. 
 
Rådet hadde dessuten et ekstraordinært møte 14.06 for å bli orientert om og gi innspill til 
revideringen av handlingsdelen til klima- og energiplanen. Kommuneplanrådgiver Magnus 
Campbell (prosjektleder for revideringen) orienterte. 
 
Innspill til kommunen 
 
Bruk av midler til klimatiltak 2016. Klimarådet var anmodet om å foreslå hvordan kommunen bør 
disponere inntil kr. 200 000 til klimatiltak i 2016. Rådet vurderte en rekke forslag, og behandlet 
saken i til sammen tre møter. Det endelige forslaget var anskaffelse av elsykler til kommunale 
virksomheter (150 000), innkjøp av klimaregnskap (30 000) og om mulig overføring av de 
resterende kr. 20 000 til 2017.  
 
Energiportalen. Data fra leverandøren for første abonnementsår viste at selv om mange hadde 
vært inne på portalen, var det få som brukte særlig tid. Spørsmålet var dermed om kommunen 
burde fortsette å abonnere. Klimarådet anbefalte kommunen å markedsføre portalen bedre 
gjennom bl.a. Facebook, og samtidig registrere om bruken tok seg opp. Deretter kunne man 
vurdere saken på nytt våren 2017. Kommunen tegnet på denne bakgrunn nytt abonnement for 
et halvt år, frem til våren 2017.  
 
Prosjekt Vestfold Økoguide – tilråding om støtte. Malin Norling hadde søkt om tilskudd til 
Vestfold Økoguide. Dette er en guide som skal samle og løfte fram de mange øko-aktører som 
finnes i fylket. Klimarådet anbefalte at Nøtterøy kommune imøtekommer søknaden om tilskudd 
på kr. 20 000, og samtidig profilerer seg i guiden. Rådet ga sin tilslutning til at tilskuddet kan tas 
fra klimarådets driftsmidler.  
 
Innspill til revisjon av handlingsdelen til klima- og energiplanen. Klimarådet ga en rekke innspill 
til revideringen i møtet 14.06. Disse ble notert og formidlet til administrasjonen. 
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Klimarådet, hjemmesiden og Facebook. Rådet ga innspill om at informasjon om klimarådets 
møter skulle være lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside, helst på linje med andre, 
lignende utvalg. Rådet var også opptatt av at klima- og miljøspørsmål bør ligge lettere 
tilgjengelig på hjemmesiden, og gjerne som en hovedfane på forsiden. 
 
Facebook er en effektiv informasjonskanal. Rådet mener Facebook-satsingen ikke først og 
fremst bør fortelle om klimarådets aktivitet, men spre informasjon om konkrete aktiviteter, tiltak, 
tips etc. Videre mener rådet man bør benytte kommunens Facebook-side, og ikke etablere en 
egen side for klimarådet. Klimarådet vil på hvert møte forsøke å finne fram til ting som bør 
legges ut. Sekretæren kan så formidle dette til aktuelle kontaktpersoner for Facebook i 
administrasjonen. 
 
Grønt tilskudd. Malin Norling foreslo at siden det ser ut til å være vanskelig å finne gode 
kandidater til klimaprisen, kan man etablere et Grønt tilskudd i stedet, likt det man har i Horten 
kommune. Klimarådet anmodet administrasjonen om å vurdere forslaget, og deretter gi et 
innspill til rådet.  
 
Forslag til vedtekter for klimarådet i Færder kommune. Det er vedtatt at Færder kommune skal 
ha et klimaråd. Organisasjonsutvalget i Færder hadde sendt forslag til vedtekter til uttalelse. 
Forslaget var tilnærmet identisk med vedtektene for dagens klimaråd. Klimarådet avga uttalelse 
med enkelte forslag til endringer. 
 
Klimarelaterte vedtak i kommunen 
Disponering av midler til klimatiltak. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk 14.06 (sak 
16/116) og 30.11 (sak 16/213). Vedtak om å disponere totalt kr. 200 000 av kommunestyrets 
midler til HMK til elsykler til kommunale virksomheter. Rådmannen fikk fullmakt til å anskaffe og 
fordele syklene.  
 
Prosjekt Vestfold Økoguide. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk 14.09 (sak 16/168). 
Vedtak om å imøtekomme søknaden om kr. 20 000 i tilskudd til prosjektet Vestfold Økoguide. 
Tilskuddet finansieres over klimarådets driftsbudsjett. Nøtterøy kommune ønsker å benytte 
muligheten til å profilere seg gjennom en helside i guideboken og på prosjektets hjemmeside. 
 
Klimaprisen 
Statuttene ble endret i 2016 for å få fram flere kandidater. Kandidater kan nå foreslå seg selv, 
og klimarådet kan komme med forslag.  
 
Klimaprisen 2016 ble tildelt Brattås barnehage, etter forslag fra klimarådet. Det ble lagt vekt på 
at bygningen er bygget etter passivhus-standard, at energiforbruket er lavt, at man følger 
energiforbruket aktivt gjennom sentral driftskontroll og ikke minst at barnehagen legger stor vekt 
på klima- og miljøtemaer i det pedagogiske opplegget. Ordføreren delte ut prisen på 
frivillighetsfesten 15.11. 
 
Miljøfyrtårn 
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2016. Klimarådet sendte 
gratulasjonsbrev. 
 
Internasjonalt samarbeid 
Nøtterøy kommune inngikk i 2010 et klimasamarbeid med landsbyen Ashton Hayes (AH) i 
England. AH-prosjektet hadde 10-årsjubileum i 2016, og ble samtidig avsluttet i sin nåværende 
form. Ordføreren sendte i den anledning en hilsen fra Nøtterøy kommune. 
 
Avisen New York Times hadde et førstesideoppslag om Ashton Hayes i august 2016. Enkelte 
av stedene som har blitt inspirert av AH, ble også omtalt. Fra Nøtterøy ble Janet Gullvåg 
intervjuet i artikkelen. Hun var initiativtaker til og mangeårig medlem av klimarådet, og besøkte 
AH på vegne av rådet i 2010. 
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Økonomi 
Nedenfor følger en oversikt over klimarådets økonomi i 2016.  
 
Hovedtall: 
 
Budsjett 2016    131 000 
Regnskap 2016     10 000 
 
Regnskapsposter: 
 
Klimaprisen 2016      10 000   
 
Totalt       10 000 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


