Referat saksforberedende kommunestyrekomite klima og energi
Dato:
Tilstede:

Forfall:
Referent:
Neste møte:

4. april 2019
Snorre Øynes (H), Linda Byström (MDG), Nicolay Corneliussen (V), Grethe Reinhardtsen (Frp),
Tanja Auren (FK-SAM), Eli Moe (FK-SAM), Hege
Therese Berle (FK-EF) og Karl Erik Slettebøe (FK-EF) – på sak om EPC
Tone Merethe Hauk Hansen (AP), RG
EM
29. april kl 18-2100, alternativt 30 april 18-2100

# TITTEL, SAK
ORIENTERINGER
Bærum kommune om prosess og plan for klima og energi –Bærum
Anne Kristine Feltman presenterte. Presentasjon vedlagt referatet.
Veien til «en Klimaklok kommune» – Klimapanel etablert - Temamøter for politisk side – Innbyggerverksted (#4) – næringslivsverksted (#1)
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklok-kommune/
Klimapanelet la fram rapport i oktober 2016, https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/barum2035/klimaklok/klimarapport.pdf Om panelet https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/klimaklokkommune/artikler-og-saker/klimapanelet-i-barum/
Klimastrategi 2030 https://www.baerum.kommune.no/styringsdokumenter/klimastrategi-2030/ vedtatt 28.2.2018
Tre innsatsområder
 Mobilitet
 Bygg
 Ressursbruk
Fokus på gjennomførbarhet, og innovasjon og testing av nye løsninger og kommunikasjon/ motivasjon. Tiltaksplan med over 63 tiltak. Klimafond.
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/styrende-dokumenter/klimastrategi/handlingsplan-til-klimastrategi-2030.pdf
Både mål og handlingsdel skal rulleres til høsten
Orientering om EPC
Karl Erik Slettebøe fra EF presenterte historikk, budsjett/ kostnader og planlagt/ avtalt besparelse i Wh og kroner. Presentasjon vedlagt.
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Firmaet kommunen hadde avtale med gikk konkurs. Ca halvparten av prosjektene er gjennomført. 4M kr gjenstår. Eiendomsavdelinga vurderer
nå hvilke tiltak som skal prioriteres. Sak knyttet til konkurs er avsluttet. Garantimidler er mottatt.
Enovasøknader/ og rapportering er søkt forlenget.
Sak vil legges fram før sommeren, med mer detaljert informasjon om gjennomførte tiltak, strømbesparelser mv. og hvordan. Vi bør ha fokus på
effektleddet.
Foreløpig prioritering for veien videre
 Igangsette energioppfølgingssystem (EOS) – bør prioriteres
 Dyrløkkeåsen – varmesentral . settes i gang etter Dal
 Ferdigstille varmesentral Dal skole – igangsatt
 Bibliotek og kino – styring av varmen – ved kapasitet
 Styring av varmepumper på Drøbak skole – ved kapasitet
Drøfte nærmere hva av dette som bør løftes inn i meldinga som strategier og tiltak.

KOMITEMØTE
Møteinnkalling og dagsorden
Godkjent
Gjennomgang av referat fra forrige møte 12.2.2019
Godkjent (skrivefeil rettes)
Diskusjon av utkast til kommunestyremelding klima og energi
Disposisjon for kommunestyremelding klima og energi datert 31.3.2019 blei sendt ut på e-post 29.3.2019:
«Vedlagt oversendes grunnlag for møtet 4. april. Når det gjelder utkast til kommunestyremelding for klima og energi, så er dette et svært
foreløpig utkast, som vi jobber videre med fram til møte 4. april.
I førstkommende møte tenkte vi kunne fokusere på strategier/delmål/indikatorer, mens forslag til tiltaksbank kan vi ta opp i møte 23.
april.
Har vi fått med oss de viktigste temaene? Hvor detaljert bør strategier være for at de skal bidra til å spisse/velge riktige tiltak?
Det er lagt inn et punkt 5 som handler om kommunens rolle i omstillingen til lavutslippsamfunnet. Dette er blant annet basert på KS
rapporten «kortreist kvalitet».
En presentasjon som oppsummerer poeng fra rapporten fulgte med utsendingen.
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Administrasjonens plan for videre arbeid; Gjennomgå fokusområder mv. i vedtatt tiltaksplan for klima og energi og løfte deler av dette inn i
strategidelen i ny kommunestyremelding (kap 7). Kap 7 vil ev. også suppleres med strategier fra regional plan og andre kommuner.
Adm vil vurdere bruk av indikatorer – eks. strømforbruk i kommunale bygg.
Generelle kommentarer fra komiteen til forslaget
Nicolay, V: for mye innledende tekst – bør komprimeres, for lite fokus på tiltak.
Linda, MDG: Enig i at det er mye tekst, kan gjerne illustreres i stedet – men ønsker begrunnelse og sammenheng som ligger i innledende kap.
Snorre, H: Ønsker også et komprimert dokument. Men viktig informasjon må med. Kap 5 litt tungt.
Grethe, FrP: Viktig med bilder og illustrasjoner for. «Hvorfor» må komme tydelig fram! Ønsker kortversjon. Fokus på tiltak. NB! Helsemelding
legges fram i morra. Kan vurderes innarbeidet. (Grethe oversender når den er frigitt). Ett kapittel om «meg» - ett om «nærignslivet»
Ha gjerne en kreativ inngang til den ordrike delen
Meg og min påvirkningsmulighet; Hvor kan jeg få hjelp? Kan jeg få tilskudd?
Planen må formidles bra! Planen bør også ha fokus på strategier/ tiltak for kommunikasjon/ formidling.
Planen bør ha prioriteringsstraetiger for tiltak, eksempelvis
Prioritere tiltak som «feier for egen dør»?
Gjennomføre et innovativt tiltak i kommuneadministrasjonen årlig
Utnytte tilskuddsordninger – på flere fagområder (trafikksikkerhetsnmidler, friluftsmidler)
Prioritere transporttiltak
Kommunen bruker innkjøp som aktivt virkemiddel
Klimafond
Alle enheter skal ha en egen handlingsplan som skal rapporteres årlig – inkl. rapportering på tiltak som ikke gjennomføres
Tiltaksbank
ansvar bør angi hvilken enhet som har ansvar
Kompleksitet og risiko bør også vurderes som kolonner i tiltaksbanken – i tillegg, eller sammen med gjennomførbarhetskollonnen
Suksesskriterier
Tiltak i tiltaksbanken som bidrar til å oppfylle flere strategier bør synliggjøres
Frogn som samfunn – frogn som organisasjon – frogns næringsliv eget fokus?
Tiltaksbanken bør være «komplett» og inneholde tiltak som ikke nødvendigvis prioriteres i første fase
Skal tiltakene gis prioritet i tiltaksbanken, ev. sum av skårsystem på ulike vurderingskriterier
Topp ti tiltak framheves? – i tiltaksbanken, eller i tiltaksplanen i HP?

ANSVAR

FRIST

# TITTEL, SAK
ORIENTERINGER
Tiltaksidéer
Kan kommunen sørge for et lokalt busstilbud?
Kommentarer ved kronologisk gjennomgang av dokumentet
Vi rakk ikke dette. Komitemedlemmer kan gjerne sende over notater til bruk for administrasjonen.
Eventuelt
Klimasats
Frogn kommune har sendt følgende søknader om tilskudd fra klimasatsordningen
 El-ansattesykler og sykkelhotell på rådhuset – omsøkt 980’ kr
 Klimavennlige kommunale tilskuddsordninger – omsøkt 80’ kr
 Samfunnsnytte av gangbru Kolstad – redusert co2 – omsøkt 100’ kr
 Klimavennlig bygging i antikvarisk område - Solcellepanel Husvikveien 5
 Nettverksmidler – klimanettverket i Follo – søknad innvilget kr 175’ kr – planlegging av seminar pågår (innkjøp, arealplanlegging og
klima, mobilitet/parkering – for administrasjonen i 2019. Arealplanlegging og klima – for politikere og utbyggere vinteren 2020)
Svar på øvrige klimasatssøknader kommer ca 25.6.2019
Tiltaksplan for klima og energi 2020
Arbeid med tiltaksplanen er igangsatt . Se oppfordring i aprilutgaven av kommunens informasjonsbilag om å sende innspill til alle tre tiltaksplaner
som vedtas som del av HP https://www.frogn.kommune.no/felles/presse/har-du-hort-det/
Brev til lag og foreninger med oppfordring til å sende inn tiltak sendes ut ganske snart.
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