Referat saksforberedende kommunestyrekomite klima og energi
Dato:
Tilstede:
Forfall:
Referent:
Neste møte:
#

1

14. januar 2019
Snorre Øynes (H), Linda Byström (MDG), Nicolay Corneliussen (V), Grethe Reinhardtsen (Frp),
Harald K. Hermansen (rådmann), Tanja Auren (FK-SAM), Eli Moe (FK-SAM)
Tone Merethe Hauk Hansen (AP)
EM
Forslag: 12. februar 18-2100. Orienteringer fra 18-1900. Komitemøte fra 19-2100

TITTEL, SAK
Møteinnkalling og dagsorden
Som etterspurt ble begrunnelse for agenda utsendt per e-post 8. januar 2019, inkludert forslag til justert mandat.
Godkjent
Mandat for komiteen
Komitéen har utarbeidet utkast til rapport fra arbeidet, som anbefaler at vedtatt mandat videreføres.
Etter nærmere undersøkelse har rådmannen kommet til at hjemmel for komiteen bør endres fra §10a til §10.5.
§10.5 er også referert i delegeringsreglementet til Frogn kommune, se nærmere begrunnelse i utsendt.
Dette medfører også at komiteen legger fram sine produkter for hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker, ikke kommunestyret.
Mandat; ref forslag til justert mandat i utsendt materiale. I møtet la rådmannen fram et noe justert mandat punkt 1
 Utarbeide forslag til revidert kommunestyremelding for klima og energi
Rådmannen foreslår at punktet om kollektivmelding utgår pga manglende tid og kapasitet til å utarbeide kollektivmelding innenfor denne
kommunestyreperioden. Varighet på komiteens arbeid: Nytt kommunestyre bør avgjøre hvordan de ønsker å arbeide og organisere seg i
perioden. Ref. andre foreslåtte mandatpunkt om eventuelt videreføring av komiteen i neste kommunestyreperiode foreslår rådmannen i møtet
at dette ikke inngår i mandatet til komitéen, men at komitéen gjerne avgir en anbefaling eller vurdering om komiteen skal videreføres i neste
kommunestyreperiode.
Etter drøfting i komiteen – konklusjon
Komiteen slutter seg til forslaget, og rapporten fra komiteen justeres tilsvarende. Rapporten legges ved sak om justering av hjemling og mandat
fram for kommunestyret i førstkommende møte, 11. februar.
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Neste møte – utkast til agenda
Forslag til framdriftsplan blei presentert i møtet med målsetting om at kommunestyremeldinga kan legges fram til behandling i juni.
Ny møtedato satt til 12/2 med diskusjon av disposisjon for meldingen. Disposisjonen for kommunestyremeldingen baserer seg på føringer gitt fra
forrige komitemøte 27. november og dette møtet:
 Finne kommunale strategier og tiltak som monner, og som er kostnadseffektive/ så rimelige som mulig og vektlegge strategier og tiltak
som stimulerer til klimavennlig adferd i kommunene på innbyggernivå.
 Klimakommunikasjon bør være en del av meldingen. Vedlagt møtereferat «Hvordan lykkes med klimakommunikasjon i kommunen» fra
Østfoldforskning, Klima Østfold mm)
 Vurdere gjenbruk fra regional plan på struktur for tiltaksplan for klima og energi.
Eventuelle orienteringer fra kl 18 og komitemøte fra 1900. (Tone Merete kommer fra kl 1900).
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