Årsrapport for klimarådet i Færder 2018
Medlemmer
Velforeningene: Kristina Mørk Jakobsen
Miljøbevegelsen: Malin Norling (Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet)
De politiske partiene: Per Espen Fjeld (V), Egil Koch (FrP), Emma Kjellstadli (Felleslista Rødt/SV),
Patrick Gudmundsen (MDG).
Sekretær: Elise L. Westgaard, kommuneutviklingsseksjonen, Nøtterøy kommune.
Møter i klimarådet
Rådet hadde to ordinære møter (19.04 og 12.06), hvor det ble behandlet til sammen 19 saker. I to av
sakene ble det gitt orienteringer av innledere:
Klima. Foredrag ved leder for klimarådet Per Espen Fjeld. Møtet 12.06.
Klimatiltak ved Labakken skole. Orientering ved prosjektleder Eivind Halvorsen,
Eiendomsforvaltningen, Færder kommune. Møtet 12.06.
På høsten hadde rådet to møter i anledning ny klima- og energiplan for Færder (20.09 og 13.12).
Innspill til kommunen
Klima- og energiplan. Klimarådet hadde en rekke innspill til oppstarten av planen i september, og
også flere innspill til det foreløpige utkastet i desember.
Klimarådet på kommunens hjemmeside. Klimarådet fikk opprettet en egen side på kommunens
hjemmeside. Medlemmene ble dessuten oppfordret til å sende tips/linker til klimainformasjon på
kommunens hjemmeside til administrasjonen for vurdering.
Energiportalen. Nøtterøy kommune abonnerte tidligere på denne. Klimarådet ønsket å prøve
Energiportalen fra august og ut 2018, og henstilte til administrasjonen om å inngå avtale. Rådet
ønsket også at det ble gjennomført en Facebook-kampanje, samtidig som rådet skulle stå for
medieoppslag. Videre ønsket rådet en oversikt over antall brukere mot slutten av abonnementstiden.
Abonnement ble inngått ut 2018, med gratis forlengelse til 1. mars 2019 pga. tekniske problemer i
starten av perioden. Facebook-kampanje og medieoppslag ble gjennomført vinteren 2019, og
brukerstatistikk legges frem for rådet på første møte i 2019.
Klimarelaterte vedtak i kommunen
Disponering av midler til klima- og energiplan. Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen
13.12.2017 (sak FKS-17/029) bl.a.:
5. Følgende saker oversendes til formannskapets budsjettseminar 12. – 13. april 2018 for nærmere
vurdering: (…)
j) Post 426 Utarbeidelse av Klima- og energiplan og Post 434 50 % stilling til utarbeidelse
av/oppfølging av klimaregnskap/klimatiltak slås sammen til en post. Teksten endres til: 50 %
stilling til Klimarådgiver. Budsjettposten økes fra 300 000 til 450 000 for 2018. Økningen

finansieres med innsparte midler som følge av kommunesammenslåingen i området 6.1 Rådmann
og stab, og videreføres fram til 2021. Det presiseres at det gjelder under den forutsetning at kr
300 000 til utarbeidelse av klima- og energiplanen kan følges opp.
Bevilgningen på kr. 300 000 ble opprettholdt i seminaret, og disponert til utarbeiding av utkast til
klima- og energiplan (konsulent).
Søknad til Klimasats 2018. Bygging og drift av kommunale formålsbygg er en viktig kilde til
klimagassutslipp. For den nye Labakken skole er den politisk vedtatte ambisjonen 30 % utslippskutt,
blant annet gjennom utstrakt bruk av tre, fossilfri byggeplass og plusshus. Kommunen søkte
Klimasats 2018 om tilskudd til skolen, og mottok tilsagn om kr. 3 mill. Dette er maksimal tilskuddssats
for slike formål.
Klimaprisen
Klimaprisen 2018 var lyst ut på kommunens hjemmeside og Facebook. Ved fristens utløp var det ikke
kommet forslag til kandidater. Rådet hadde heller ikke egne forslag. Det ble besluttet ikke å dele ut
prisen for 2018.
Miljøfyrtårn
Viken Tjøme Taxi ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018.
Økonomi
Nedenfor følger en oversikt over klimarådets økonomi i 2018.
Hovedtall:
Budsjett 2018
Regnskap 2018

120 000
118

Regnskapsposter:
Mat til møter

118

Totalt

118

