Årsrapport for klimarådet i Færder 2019
Medlemmer
Velforeningene: Therese Firing Moen.
Miljøbevegelsen: Anders Brodin (Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder).
Næringslivet: Thomas Græsholt.
De politiske partiene: Per Espen Fjeld (V), Egil Koch (FrP), Emma Kjellstadli (Felleslista Rødt/SV), Patrick
Gudmundsen (MDG).
Sekretær (fungerende): Ronny Meyer, kommuneutviklingsseksjonen, Færder kommune.
Møter i klimarådet
Rådet hadde to ordinære møter (19.03 og 04.06), hvor det ble behandlet til sammen 16 saker.
Innspill til kommunen
Reglement for klimarådet. Klimarådet mottok høringsbrev vedr. reglementet. Rådet avga uttalelse og foreslo
at reglementets pkt. 1 Formål ble utvidet til også å omfatte reduksjon i klimafotavtrykk og forebygging av
effekter av klimaendringer.
Stilling som klimarådgiver. Rådet ønsket å gi en uttalelse til formannskapsseminaret vedrørende behovet for
å opprette en 100 % stilling til å arbeide med klimaspørsmål. I uttalelsen som ble oversendt
formannskapsseminaret ble det henstilt om å etablere en slik stilling. Kommunestyret vedtok i
budsjettbehandlingen for 2020 å bevilge midler til stilling som klimarådgiver.
Energiportalen. Klimarådet anmodet administrasjonen om å se på muligheten for et kortvarig abonnement
på portalen (for eksempel 2-3 måneder pr. år). Leverandøren opplyste at det ikke var mulig. Det ble derfor
inngått avtale for perioden mars-desember 2019. Deretter skulle man komme tilbake til videre abonnement.
Rådet var opptatt av at det skulle gjennomføres en ny markedsføringskampanje gjennom Facebook og andre
kanaler på høsten. Facebook-kampanje ble gjennomført i desember 2019.
Klimaforedrag for ungdom. Klimarådet ønsket å bidra økonomisk til klimaforedrag i skolene. Tre
ungdomsskoler og en videregående skole var aktuelle for foredraget. Administrasjonen inngikk avtale med
foredragsholder og videreformidlet kontakt til skoleledelsen, som kunne bestille foredrag. Ingen av skolene
benyttet seg av tilbudet.
Klimarelaterte vedtak i kommunen
Reglement for klimarådet. Organisasjonsutvalget hadde til behandling reglement for klimarådet i møte
29.05.2019. Innsendt forslag fra Randi Hagen Fjellberg ble ikke realitetsbehandlet, men vedtatt oversendt
klimarådet. Forslaget ble imidlertid ikke oversendt rådet, og derfor heller ikke behandlet.

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 KS054/19). Klimarådet vedtok en uttalelse som ble oversendt administrasjonen.
Grønn Øy Festival
Klimarådet mottok søknad og vedtok å gi tilskudd til to delaktiviteter på Grønn Øy Festivalen på Tjøme:
Klimapostkasse og utstilling i Tjøme sentrum med inntil kr. 30 000, og foredrag om klima i
nasjonalparksenteret med inntil kr. 10 000. Festivalen ble gjennomført i august. Tilskuddet ble utbetalt på
grunnlag av rapport etter endt festival.
Klimaprisen
Klimaprisen 2019 var lyst ut på kommunens hjemmeside og Facebook. Ved fristens utløp var det ikke
kommet forslag til kandidater. Medlemmene i rådet hadde to forslag til kandidater. Disse ble diskutert og
den ene utpekt som prisvinner. Vinner ble arrangørene av Grønn Øy Festivalen. Klimarådets leder delte ut
prisen under festivalen.
Miljøfyrtårn
Verdens Ende Spiseriet, Glass Rønning AS, Tenvik Elektro AS og Nøtterøy Rørservice AS ble
Miljøfyrtårnsertifiserte i 2019.
Økonomi
Nedenfor følger en oversikt over klimarådets økonomi i 2019.
Hovedtall:
Budsjett 2019
Regnskap 2018

120 000
58 059

Regnskapsposter:
Tilskudd Grønn Øy Festival
Klimaprisen 2019
Facebook-kampanje Energiportalen
Facebook-annonse Klimaprisen

40 000
10 000
5 695
2 364

Totalt

58 059

