
 
   

 
 

Referat fra møte i klimarådet 02.06.2020 

Tid og sted: Tirsdag 2. juni 2020 i møterom 3B på Gipø Øst.  

Deltakere: Tor Anton Andersen (SP), Randi Fjellberg (MDG), Erik Holmelin (H), Tone S. Bjørnli (V), Janet 

Gullvåg (velforeningene), Ann Norderhaug (Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder), Rolf Jacobsen 

(næringslivet), Andreas Mæland (virksomhetsleder kommuneutvikling), Elise Westgaard (kommuneutvikling) 

og Morten Fredheim Solberg (kommuneutvikling, sekretær). 

09/20 Godkjenning av innkalling og referat 
Leder gjennomgikk referatet fra sist møte.  
Innkalling og referat ble godkjent.  
 

10/20 Utarbeide uttalelse til klima- og energiplanen.  
Administrasjonen presenterte klima- og energiplanen, og gikk gjennom endringene som er tatt inn i planen 
etter høringsrunden. Rådets medlemmer fikk anledning til å stille spørsmål underveis.  
  
Janet Gullvåg roste administrasjonen for godt og spenstig arbeid. Hun var opptatt av at også innbyggerne får 
et eierskap til kommunens klimamål, og vektla behovet for utadrettet arbeid for å få til dette.  
 
Randi Fjellberg poengterte at det viktige framover blir handlingsplanen. Hun foreslo at denne oppdateres og 
vedtas politisk årlig. Den årlige rulleringen av planen bør også inngå i kommunens planstrategi.  
 
Tor Anton Andersen mente tiden rådet har til å utarbeide en uttalelse til planen er knapp, og tok opp 
problemstillinger knytet til energieffektivitet og bruk av massivtre i kommunal bygg.   
 
Erik Holmelin foreslo at rådet kunne komme med en foreløpig uttalelse til hovedutvalget for 
kommunalteknikk. Deretter kunne de sende en mer gjennomarbeidet uttalelse til møtet i formannskapet, 
som er en uke senere. Løsningen med mulighet for digitale møter og hjemmekontor bør bli en permanent 
ordning, mente han også. Han vil også ha et klimasamarbeid overfor næringsliv og dagligvarebutikkene.  
 
Ann Norderhaug mente det i planen bør stå noe om at klimatiltak ikke bør gå ut over biologisk mangfold.  
 
Både Ann Norderhaug og Rolf Jacobsen mente at planen på sikt bør være en klima- og miljøplan. Dette 
sluttet de øvrige medlemmene seg til. Rådet har også forventninger om at målene, som del av en 
kontinuerlig prosess, må skjerpes. 
 
Med utgangspunkt i diskusjonen i møtet ble det utarbeidet en omforent uttalelse på vegne av rådet. 
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt, og ble sendt videre til medlemmene i hovedutvalget for kommunalteknikk 
som skulle ha utvalgsmøte dagen etter. Uttalelsen er lagt ved dette referatet.  
 
11/20 Reglement for klimarådet – status for prosessen. 
Administrasjonen informerte om at reglementene for alle råd skal gjennomgås førstkommende høst. Da vil 
det bli en full gjennomgang av reglementet for klimarådet. Ønsker om endringer fra rådet kan tas med som 
et innspill til prosessen som starter etter sommeren.  
 
Tone S. Bjørnli vil at klimarådet skal jobbe for å redusere klimafotavtrykket, ikke bare klimagassutslippet slik 
det står i mandatet i dag.  
 



 
   

 
 

Erik Holmelin foreslo at en setning under del 1 av reglementet – «Formål» – bør endres. Ordlyden han 
foreslår er: «Klima- og miljørådet skal være en pådriver for kommunens klima- og miljøarbeid, og arbeide for 
å redusere klimafotavtrykk og utslippene av klimagasser i Færder kommune.» Han foreslo også en endring 
under punkt 3, «Mandat». Der bør det stå at rådet «kan sende inn forslag til saker det ønsker utredet og 
behandlet i hovedutvalg». Han mente også at følgende setning er overflødig og bør fjernes fra mandatet: 
«Utvalgsleder har rett til å få utsatt behandlingen til neste hovedutvalgsmøte.» 
 
Ann Norderhaug mener begrepet «bærekraftig bruk», slik det står i formålet i dag, på en god måte dekker 
både miljø, natur, klima og andre hensyn.  
 
12/20 Klimaprisen 2020. 
Kommunen har etterlyst kandidater til prisen, både på sine nettsider og på Facebook, uten å få inn forslag til 
kandidater. Rådet utsetter en eventuell nominasjon av kandidater til etter sommeren, i påvente av at man 
skal finne kandidater. 
 
13/20 Representant for kategorien «andre» i klimarådet. 
Det har vist seg vanskelig å rekruttere en kandidat fra kommunens ungdomsråd inn i klimarådet. Rådet ble 
enige om at administrasjonen sender en invitasjon til Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag. Det er ønskelig at 
representanten sitter i rådet i hele den gjenværende tiden av fireårsperioden.  
 
Rolf Jacobsen foreslo også at ungdom kan inviteres til å være med på ett av møtene i rådet.  
 
14/20 Møtehyppighet. 
Det vanlige er at kommunens råd har møter to dager før hovedutvalgsmøtene. Derfor foreslås 31. august 

som neste møte i klimarådet, to dager før møtet i hovedutvalg for kommunalteknikk. Deretter blir det møter 

21. september, 26. oktober og 16. november. Møtene avlyses dersom det ikke er saker på agendaen.  

Eventuelt 
Janet Gullvåg etterlyste en diskusjon om hvordan klimarådet kan inkludere innbyggerne i klimaspørsmål. 

Dette ble man enige om at kan være en egen sak på et senere møte.    


