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

12. februar 2019
Snorre Øynes (H), Linda Byström (MDG), Nicolay Corneliussen (V), Tone Merethe Hauk Hansen (AP)
Tanja Auren (FK-SAM), Eli Moe (FK-SAM)
Grethe Reinhardtsen (Frp)
EM
4. april

TITTEL, SAK
Orienteringer før møtet ble satt - til stede: Snorre Øynes, Linda Bystrôm, Nicolay Corneliussen, Tome Merete Hauk Hansen kom under
orienteringen. Grethe Reinhardtsen var til stede på orienteringen men gikk før møtet ble satt
Orientering fra Akershus fylkeskommune v/ Gerd Jacobsen
Videre arbeid med regional plan, om arbeidet med budsjett og indikatorer, og tilskuddsordningene
Presentasjon følger vedlagt.
Orientering om klimakommunikasjon - Mona Nilsen, Østfoldforskning ble forhindret fra å delta. Veileder ble sendt ut sammen med innkallingen
til møtet.

1.

Diskusjon og spørsmål til orienteringen
 Støtteordning til lading i borettslag? Ny fylkeskommunal støtteordning hvor fylkeskommunen kan gi støtte direkte til borettslag og
sameier. Maksimal støtteandel fra fylkeskommunen vil være 25%. Andre offentlige støtteordninger kan brukes i tillegg, men
tiltakshaveren må selv bidra med minst 50% av finansieringen. Ordningen vil bli utlyst i løpet av et par uker på akershus.no. Sammen
med utlysningen vil det bli lagt ut søknadsskjema. Det blir ingen søknadsfrist. Saksbehandlingstid blir ca 2 uker, dersom søknaden
inneholde den nødvendige informasjon.
 Støtte til digitalisering hvor eksempelvis kommunens biler kan leies ut til innbyggere? Finnes ikke per i dag, men det finnes en del
digitale løsninger på andre tilliggende områder slik som for eksempel nabobil

2.

Godkjenning av referat fra møter 27. november 2018 og 14. januar 2019
Referater er tidligere utsendt. Begge referater godkjent.
Sak om endring av mandat, blant annet som oppfølging av referat fra møte 14.1.2019, ble behandlet i kommunestyret 11. februar, sak 19/00055
Følgende vedtak ble fattet:
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3

TITTEL, SAK
1. Komite for klima og energi hjemles etter § 10.5. Komiteen opprettholdes innenfor gjeldende kommunestyreperioden med medlemmer som
valgt 13. februar 2017, men hjemmelen endres fra §10 a til § 10.5.
2. Oppdatert mandat til komite for klima og energi for inneværende kommunestyreperiode vedtas som følger:
Utarbeide forslag til revidert kommunestyremelding for klima og energi som fremmes til politisk behandling. Revidert klima og energiplan skal gi
grunnlag for konkrete prioriteringer av tiltak og bygge på målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.
3. Ruter og politikere fra Viken/Akershus fylkeskommune inviteres før sommeren inn til åpen temadiskusjon om kollektivtrafikk som skal
kunngjøres i mediene for bredest mulig deltakelse.
Disposisjon for kommunestyremelding for klima og energi
Forslag til disposisjon for kommunestyremeldingen, med noen kommentarer til videre utforming av innhold utsendt til komiteen i forkant av
møtet, per e-post 6. februar 2019. Samfunnsdelen angir overordna målsettinger på klima og energiområdet. Planen fremmes til
annengangsbehandling i aprilmøtet. Det er mottatt 7 uttalelser. Høringsfristen var 9. januar. En del uttalelser berører boligbygging og vekst. Det
fremmes en egen sak om dette til aprilmøtet.
Klimakommunikasjon – er viktig både for utforming av kommunestyremeldinga og som strategi/ tiltak i planen. Kortversjon kan vurderes.
Disposisjonen ble gjennomgått kronologisk i møtet.
1. Forord – komiteen skriver dette, skrives mot slutten av prosessen
2. Sammendrag –
3. Bakgrunn for meldingen
Hvilken plan erstatter denne planen? Historikk om planverket
Formål/ bruksområde – slik skal meldinga brukes? Settes opp som et eget kapittel
Vedtatt politikk som skal følges opp gjennom budsjett og vedtak i ulike saker.
Følges opp med tiltakspakke i HP
Konsekvenser for klima og energi skal utredes og legges til grunn for all saksbehandling.
4.

Planavgrensing/ plass i plansystemet/ forhold til andre meldinger og planer
Ikke juridisk bindende. Overordnede mål angitt i kommuneplanens samfunnsdel. Videreføres og ev. detaljeres.
Angi andre planer som gir føringer for klima og energi – eller som er viktig for oppfølging av klima og energipolitikk.
KE-meldingas plass i plansystemet kan med fordel framstilles som en illustrasjon.
Klima og energimeldinga skal gjenspeiles / være førende for framtidige meldinger - generelt, eller konkretisert hvilke meldinger eller
planer dette gjelder. Hvorvidt KE-meldinga skal være førende for arealdelen må vurderes nærmere.
Ev. målkonflikter bør synliggjøres. Planen bør angi strategier for å avklare og drøfte slike konflikter.
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Sammenfallende mål bør også synliggjøres.
5.

Arbeidet med meldinga – flyttes til kap 3
Medvirkningsaktører – invitert; afk
Ønske om å invitere andre aktører? Styrt pga. kort tid til prosessen – for innspill til planen/ korreksjon av forslag
Vi inviterer en eller flere andre kommuner for å fortelle om arbeid med egen plan, gode erfaringer og ev. gi tilbakemelidng
Fortrinnsvis Bærum og Ski, alternativt Asker.
Vi undersøker når det er møte i UKS og hvordan de kan involveres.
For å få vedtatt planen før valget vil det ikke bli lagt opp til høring.

6.

Rammer og overordnede mål og strategier
Kommuneplanens samfunnsdel angir overordna mål og strategier.
Nasjonale og regionale føringer nevnes også (dette kan ev. inngå i kap 3)

7.

Nye delmål og strategier som fastsettes gjennom meldinga?
Det vurderes om mål og strategier skal detaljeres – f.eks strategier for gjennomføring av planen/ tiltak
Delmål må konkretisere overordna mål og følge strukturen som er lagt i overordna mål – og gjerne også følge formuleringer gitt i
regional plan der det finnes hensiktsmessig lokal statistikk å måle etter.
Vurdering av indikatorer kan være alternativ eller supplement til delmål, for eksempel der det ikke finnes lokal statistikk.
Flere forslag til mål og strategier som kom fram under komiteens arbeid med forslag til målformuleringer i samfunnsdelen, men som ble
vurdert som for detaljerte til å inngå i samfunnsdelen, tas opp igjen i arbeid med kommunestyremeldinga.
Innkjøp bør også løftes som strategi og tiltak. F.eks stille høyere krav enn lovens minstekrav (30%) og f.eks krav om redusert
klimafotavtrykk. Andre aktuelle gjennomføringsstrategier, ref. regional plan, kan være miljøledelse, kunnskap og kompetanse.
Planen bør også ha en tydelig strategi for gjennomføring av planen7 tiltak - og føringer for prioritering av tiltak.

8.

Status for utfordringer og utslipp per i dag

9.

Verktøy – vurderes flyttet til kap 3 – eller 7, ev. 4.
Omtale av virkemidler kommunen kan bruke kan vurderes som en del av rammebetingelsene. Hvilke vi tar i bruk som en del av
strategien
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Figuren som er tatt inn i utkastet bør forenkles så den er mer forståelig for leserne. Kan gjerne gjøres gjennom illustrasjon.
10. Tiltakspakke
Struktur for tiltaksoversikt baseres på fylkeskommunens tiltaksplan – ta utgangspunkt i tiltak der kommunen er satt som gjennomfører
Se også hen til andre kommuners tiltaksplaner.
Tiltakene bør være vurdert mht effektivt, gjennomførbarhet, kostnad mv. – baseres gjerne på formatet til tiltaksplanen til regional plan
Tiltakene kan gjerne visualiseres – mtp gjennomførbarhet, effekt el.
Mobilitet fram for transport – arbeid gjort av Lørenskog kommune «grønn mobilitet» kan være til inspirasjon. Vi vurderer å invitere Lørenskog til
møte i april i tillegg til kommuner som har jobba godt med klima og energiplan, se referatpunkt 3, kap 5.

4.

Framdrift – neste møter
4/4 – invitasjon av Bærum og Ski, ev. Asker og Lørenskog
23/4 gjennomgang av utkast til melding
Skrivefrist 30/4

5.

Eventuelt
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