Referat fra møte i klimarådet 04.06.2019
Tid og sted: Tirsdag 04.06.2019 kl. 18.00 i kommunestyresalen, Tinghaug.
Deltakere: Per Espen Fjeld (V), Egil Koch (FRP), Emma Kjellstadli (Felleslista Rødt/SV), Therese Firing
Moen (velforeningene), Ronny Meyer (kommuneutviklingsseksjonen, fung. sekretær).
Forfall: Patrick Gudmundsen (MDG), Anders Brodin (Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder),
Thomas Græsholt (næringslivet).
Sak 09/19 Godkjenning av innkalling og referat.
Innkalling og referat ble godkjent.
Sak 10/19 Reglement for klimarådet - uttalelse
Uttalelse fra rådet var behandlet i organisasjonsutvalget (OU). Innstillingen til behandlingen i
formannskap og kommunestyre i juni er at uttalelsen tas til følge. Per Espen Fjeld opplyste at det i
møtet i OU også var kommet andre forslag til endringer i reglementet, og at disse var vedtatt
oversendt klimarådet. Rådet hadde ikke mottatt noen henvendelse om dette før møtet. Hvis
henvendelsen kommer, var det enighet om at rådets uttalelse må avklares på e-post.
Sak 11/19 Energiportalen
Kortvarig abonnement på portalen (f. eks. 2-3 måneder pr. år, slik rådet hadde anbefalt undersøkt),
er ikke mulig. Administrasjonen har derfor inngått avtale for perioden mars-desember 2019. Deretter
vil man komme tilbake til videre abonnement. Rådet var opptatt av at det gjennomføres ny
markedsføringskampanje gjennom Facebook og andre kanaler til høsten, f. eks. i oktober. I
kampanjen kan det også oppfordres til å kontakte lokale håndverkere for å utføre aktuelle
energisparetiltak i boligene. Håndverkere og leverandører bør også informeres om kampanjen.
Dessuten bør de informeres om muligheten for å komme med i Energiportalens oversikt. Denne
omfatter i dag kun leverandører som er hentet fra medlemslistene til relevante
mesterforbund/bransjeforbund. Administrasjonen undersøker med næringssjefen om det finnes lett
tilgjengelige lister over lokale leverandører.
Sak 12/19 Klimaprisen 2019
Det var ikke kommet forslag til kandidater innen fristen 16. mai. Medlemmene i rådet hadde selv to
forslag til kandidater. Disse ble diskutert, og den ene ble utpekt til prisvinner. Vinneren vil bli
presentert under utdelingen av prisen på Grønn Øy-festivalen 3. august. Leder vil forestå
overrekkelsen av prisen. Administrasjonen får utarbeidet diplom.
Sak 13/19 Klimaforedrag for ungdom
Leder for rådet fratrådte som inhabil under behandlingen av denne saken, som ble ledet av
nestleder. Rådet aksepterer tilbudet til Hauk Are Fjeld. Tre ungdomsskoler og en videregående skole
er aktuelle for foredraget. Rådet ønsker å tilby inntil to foredrag pr. skole, totalt inntil åtte foredrag.
En pris på kr. 7 500 + mva for utarbeiding av foredrag og kr. 2 500 + mva pr. foredrag, gir en samlet
kostnad på kr. 27 500 + mva. I tillegg kommer reisekostnader, stipulert av Fjeld til ca. kr. 400 pr.

foredrag, totalt kr. 3 200 for åtte foredrag. Dette reduseres hvis flere foredrag legges til samme
besøk i Færder. Rådet setter på denne bakgrunn en ramme på inntil kr. 3 200 for reisekostnader.
Rådet vil tilby de fire skolene klimaforedrag innenfor denne rammen. Administrasjonen inngår avtale
med Fjeld og formidler kontakt til skoleledelsen. Deretter bør kontakten foregå mellom Fjeld og
skolene. Rådet ønsker at foredragene evalueres slik det ble gjort i Osloskolene, og som Fjeld viser til i
sitt tilbud.
Sak 14/19 Klimavedtak i 2019-budsjettet oversendt klimarådet
Forslagene fra budsjettbehandlingen var sendt ut med innkallingen. Lederen hadde laget et forslag til
uttalelse, der det vises til det pågående arbeidet med klima- og energiplanen. Forslaget ble
gjennomgått og vedtatt med enkelte justeringer. Sekretæren oversender uttalelsen til
administrasjonen. Uttalelsen lyder:
Oversendte forslag til klimatiltak i budsjettdebatten for budsjett 2019 inneholder til dels svært
konkrete tiltak innen en rekke ulike områder. Arbeidet med en klima- og energiplan pågår og planen
skal ut på høring før endelig vedtak. Vi forventer at planen gir grunnlag for å velge ut innsatsområder
utfra en kost- nytte vurdering og at planen gir et solid faglig grunnlag for en konkret tiltaksplan. Det
vil ikke være fornuftig å binde opp politiske vedtak på klimatiltak nå, selv om de virker aldri så gode,
rett før vi får en plan som gjør at vi kan vedta de tiltakene som gir mest reduksjon av kommunens
klimafotavtrykk. Klimarådet anbefaler at kommunen, etter en høring, vedtar en klima- og energiplan
og ber administrasjonen bruke denne til å utarbeide en ambisiøs tiltaksplan. Tiltaksplanen bør
behandles politisk med ambisjon om oppstart av tiltak i 2020. Planen og tiltakene må forankres i
kommuneplanen og i alle kommunens sektorer.

Sak 15/19 Status for arbeidet med klima- og energiplan for Færder kommune
Klimarådet ga innspill til et utkast til plan før jul. Administrasjonen opplyser at utkastet var blitt
videre bearbeidet ut over vinteren og våren 2019, i samarbeid med konsulent. Siste utkast var
mottatt 04.06.2019. Administrasjonen vurderer det ikke som mulig å få til politisk behandling med
sikte på høring i inneværende kommunestyreperiode, siden siste kommunestyremøte er 19.06.2019.
Saken ble tatt til orientering.
Sak 16/19 Henvendelse om gjenbruk ved Lofterød gjenvinningsstasjon
Svaret fra Vesar på henvendelsen fra Rut Solvei Arheim ble tatt til orientering. Klimarådet vil besvare
henvendelsen fra Arheim i eget brev, som utarbeides av sekretæren. Rådet ønsker også å oppfordre
Vesar til en kampanje for gjenbruk. Leder lager forslag til brev.
Eventuelt
Representantforslag i kommunestyret om miljø- og klimakrise i Færder kommune. Anne Kathrine
Hauge, MDG, hadde sendt inn representantforslag til kommunestyret 29.05.2019 vedr. miljø- og
klimakrise i Færder kommune. Forslaget var i to punkter. Færder Sp v/Richard Fossum hadde sendt
inn forslag til endret punkt 1. Forslagene ble ikke realitetsbehandlet i kommunestyret, men i stedet
vedtatt oversendt klimarådet (sak KS-054/19). Forslagene lyder:

1. Færder kommunestyre anerkjenner at verdenssamfunnet befinner seg i en krisesituasjon som følge
av klimaendringene. For at den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader, må de globale
utslippene av klimagasser halveres innen 2030. Færder kommune skal gjøre sin del av den jobben. Det
betyr at hensynet til kommunens klimaansvar skal være gjennomgripende på alle politiske områder
og veie tyngre enn tidligere
2. Færder kommune vil, i lys av klima– og miljøkrisen, som blant annet inkluderer utryddelse av
insekter og en lang rekke andre dyre- og plantearter – opprioritere arbeidet med å skape en
kommune og et lokalsamfunn som i størst mulig grad vektlegger bærekraft og klimasmarte tiltak.
Gjennom dette ønsker vi både å ta vare på kvaliteter som er viktige for Færders befolkning og skape
et samfunn som bidrar til å motvirke ytterligere artstap og klimaendringer.
Forslag til endret punkt 1:
Færder kommunestyre anerkjenner at verdenssamfunnet befinner seg i en svært utfordrende
situasjon som følge av klimaendringene. Den gjennomsnittlige temperaturen på jorda stiger
foruroligende mye. Dette krever global handling, men også lokalt fra Færder kommune. Det betyr at
hensynet til kommunens klimaansvar skal være gjennomgripende på alle politiske områder og veie
tyngre enn tidligere.
Saken var ikke formelt oversendt rådet før møtet. Leder ønsket likevel å bidra til at det ble gitt en
uttalelse fra rådet nå, siden det ikke er lagt opp til flere møter før valget til høsten. Rådet bestemte
at saken kunne behandles. Deretter ble forslagene som var oppe i kommunestyret fremlagt, sammen
med et forslag til uttalelse fra klimarådet, utarbeidet av lederen. Lederens forslag ble vedtatt med
enkelte mindre justeringer. Sekretæren oversender uttalelsen til administrasjonen.
Uttalelsen fra klimarådet lyder:
Utviklingen mot et varmere klima er en global utfordring som i større eller mindre grad vil ramme
hele verdens befolkning, direkte eller indirekte. Færder kommune er intet unntak. Vi ser allerede
effekter på vår natur både på land og i havet, og det viktige landbruket i Færder møter utfordringer
med ustabilt vær i form av både tørke og flomnedbør. Veien mot de internasjonale målene på maks
1,5 grader C temperaturøkning, som Norge har sluttet seg til, går gjennom bidrag fra alle. Derfor har
Færder kommune iverksatt arbeid med en ambisiøs plan for å bidra med reduksjon av
klimafotavtrykk. Kommunen har et eget klimaråd. Rådet skal levere innspill i saker hvor klimaaspektet
er relevant og det kan fremme egne saker og tiltak. Av kommunens arbeid med klima kan nevnes
følgende:
•

•

•

Kommunen har et eget kapittel i kommuneplanens samfunnsdel (kap. 7.) som inneholder
flere konkrete oppfølgingspunkter for å redusere klimafotavtrykket og tilpasse seg til
klimaendringer. Dette er førende for administrasjonens arbeid og politikernes behandling av
saker.
Kommunen er midt i en prosess med å vedta en ambisiøs klima- og energiplan. Klimarådet
har bidratt til arbeidet med å få denne på plass. Den vil være en forpliktende og konkret plan
for hvordan kommunen videre skal jobbe med å redusere klimafotavtrykket.
Gjennom klimarådets tiltak har alle innbyggere i Færder kommune fått en mulighet gjennom
energiportalen til å gjøre en detaljert beregning av energibruk og klimapåvirkning fra egen

•
•

•

bolig og eget forbruk. Portalen gir også mulighet til å teste ut effekter av ulike tiltak med
hensyn på klimapåvirkning og kostnader.
Klimarådet støtter arrangementer og tiltak hvor klima og klimatiltak er sentrale. I 2019
støtter klimarådet Grønn Øy festival på Tjøme.
Klimarådet har skaffet til veie klimaforedragsholder med et pedagogisk opplegg spesielt for
unge som blir tilbudt skoler i kommunen. Målet er å øke kunnskapen om
klimaproblematikken hos dagens unge.
Klimarådet ga formannskapet og gruppeledere i forkant av budsjettseminaret det klare råd
om å styrke kommunens faglige og administrative styrke på klimafeltet med en rådgiver i
100% stilling. Det er klare signaler i det politiske miljøet på at dette blir gjennomført i 2020.

Alle de ovennevnte punkter er førende for både det politiske og administrative arbeidet med klima i
Færder kommune og viser med all tydelighet at kommunen har anerkjent utfordringen og gjør noe
med den.
Verdens første elektriske 35-tonns gravemaskin til bruk på byggeplass levert fra Vestfold. Lederen
gratulerte Egil Koch og firmaet Nasta AS med leveransen til Gjøvik kommune. Maskinen er et
teknologisk gjennombrudd for denne type anleggsdrift. Egil Koch takket for gratulasjonen og
orienterte om prosjektet. Maskinen kobles til nett (ikke batteridrift) og skal leies ut til kommunen.
Koch fortalte også at et annet medlem i klimarådet, Patrick Gudmundsen, har vært sterkt delaktig i
utviklingen av gravemaskinen. Mer informasjon finnes på Gjøvik kommunes hjemmesider.

