Referat saksforberedende kommunestyrekomite klima og energi
Dato:
Tilstede:

Forfall:
Referent:
Neste møte:

14. mai
Snorre Øynes (H), Linda Byström (MDG), Nicolay Corneliussen (V), Tone Merethe Hauk Hansen (AP), Grethe Reinhardtsen (Frp)
– deltok på deler av møtet
Tanja Auren (FK-SAM), Eli Moe (FK-SAM)
Fritz (FM-RG)
EM
Se ev. punkt 3
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1.

Godkjenning av referat fra møter 29. april 2019
Referater er sendt ut tidligere. Referater godkjent.

2

Oppdatert utkast til kommunstyremelding var utsendt i forkant av møtet, i e-post datert.
MDG v/ Linda oversendte forslag i forkant av møtet.
«Takk for tilsendt melding.
Vi er bedt om å komme med konkrete forslag til forbedringer til møte tirsdag og jeg vil ettersende dette i løpet av dagen. Forhåpningsvis.
Det jeg noterer nå er at første del - Frem til avsnitt om "Indikatorer og tiltaksområder for delområdene" nå er godt gjennomarbeidet og
gir gode føringer. Her er det relativt enkelt å komme med konkrete forslag om endringer eller illustrasjoner. Jeg synes også denne delen
gir et godt rammeverk som kan stå seg over tid.
Under "Indikatorer og tiltaksområder for delområdene" blir det fort mer utfordrende. Her oppfatter jeg også at vi er litt i forkant av det
arbeid som gjøres i fylket med tanke på blant annet indikatorer. Jeg synes det er vanskelig å komme med helt konkrete forslag, og her er
også dokumentet mer i "utkast-format".
Jeg lurer derfor på om det kan være en mulighet å høre akkurat denne delen. Dvs. at vi nå vedtar meldingens del 1, men sender del 2 om
tiltak på høring. Kanskje også med utfyllende workshops for sikre involvering og gode innspill fra næringsliv og innbyggere.
Tiltaksbankens kolonner må jo også ha noen utfylte verdier for å være en reell "bank". Jeg ser at denne delen da vil gå over i ny
kommunestyreperiode, så hvor lurt det er kan jo diskuteres. Håper vi kan drøfte det på møte tirsdag. Med tanke på spesielt
gjennomføringsstrategi nr. 3, 4 og 5 mener jeg det er særdeles viktig at denne delen blir god, så dette ser jeg som et dilemma.»
Administrasjonen gikk kort gjennom forslaget. Det er jobbet mest med del 1 «strategisk del» (s1-14). Indikatorer og tiltaksområder er ikke
tilstrekkelig gjennomarbeidet. Det samme gjelder tiltaksbanken.
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Administrasjonen fulgte opp forslaget i møtet på følgende måte;
S1-14 – «del 1» Strategisk del – legges fram for vedtak i HMPB i juni
S15-21 – del 2 «Indikatorer og tiltaksområder» - struktur legges fram for vedtak – jobbes mer med før utlegging til offentlig ettersyn
Tiltaksbank – del 3 - struktur legges fram for vedtak – jobbes mer med før utlegging til offentlig ettersyn
Komiteen ønsker at planen legges fram samlet, og at den behandles i HMPB 12. juni og kommunestyret 17/6. Administrasjonens skrivefrist er da i
utgangspunktet 23/5 og sakspapirer må være ferdigstilt for utsending seinest 31/5 (inneklemt fredag), i praksis 28/5.
Administrasjonen sjekker med rådmannen og ev. ordfører om slik behandling lar seg gjøre og gir tilbakemelding til komiteen asap
Gjennomgang av dokumentet
Forside
H v/ Snorre
Kan sitat fra ungdommens kommunestyre erstatte sitatet fra Gretha Thunberg, for eksempel «Klimakampen handler om vår fremtid»
Forord
FrP v/ Grethe
- forord: bør omfatte internasjonale målsettinger/ forpliktelser
- forord: siden teknologiske muligheter er ramset opp bør f.eks «det pågår testing med elfly» inkluderes
MDG v/ Linda
- Forord; Referer til klimapanelet, rapporten trenger ikke nevnes
Ap v/ Tone
- Forord; første og andre avsnitt bytter plass
Forslagene til endringer i forside og forord fikk tilslutning fra komiteen
Hovedmål for klima og energi
V v/ Nicolay
Etterlyser oversikt over alle målene på klima og energiområdet i kommuneplanens samfunnsdel – dobbeltside
Henvises til under overskriften hovedmål – at oversikt over mål for alle delområdene finnes på neste side.
Tekst knyttet til «klimanøytral» rettes opp i tråd med definisjonen gitt i samfunnsdelen.
Hvorfor denne meldinga?
Teksten justeres med følgende punkter;
 Tiltaksbanken skal brukes som grunnlag for utarbeiding og prioritering av tiltaksplanen for klima og energi i handlingsprogrammet
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Tiltaksbanken skal være et aktivt og oppdatert dokument som revideres jevnlig

Klimameldingens plass….---og kommunal forvaltning (tillegg)
Ap v/ «annet kommunalt arbeid» endres til «det kommunale arbeidet»
Figuren gjøres mer tydelig ved bruk av farger/ fargenyanser. Boblen med melding om klimaenergi gjøres større/ gis annen farge
Det fylles inn en boble «kommunal forvaltning og saksbehandling».
Vurdere å føye til «årlig rapportering på klima og energi» - ref. fylkeskommunen. Eller er det tilstrekkelig med rapportering på indikatorer.
Økt antall indikatorer og presisjonsnivå på indikatorer bør vurderes.
Generell språkvask – bytt ut kan og bør med skal der det er mulig
Hvilken rolle…
Illusttrasjonen skfites ut
Punktlista gjøres bedre lesbar
«Kan» skiftes ut med «må» i andre linje – «Kommunen må likevel bidra til «
Slik gjør vi det…
Det kommer bilder i noen av de blå boksene. Her vil adm vurdere annen fargebruk.
Gjennomføringsstrategiene nummereres også i figuren
Generelt
- Kommunestyremeldinga bør si noe om hvordan gjennomføring av tiltak skal kommuniseres osv./kommunikasjonsstrategi
Ap v/ Tone Tekst til punkt 2. Feie for egen dør
- kan endres til skal
- stryk «også» – om medarbeidere
- Eierskap … kommer gjennom kunnskap, involvering
- omstillingsarbeidet og gode finansieringsordninger, til erstatning for varige
Tekst til punkt 3
- «kunnskap» føyes til i teksten – andre setning
Tekst til punkt 4
- teksten må knas. Innbyggerne skal involveres og bidra i arbeidet mot lavutslippssamfunnet.
Første setning suppleres med lavutslippsamfunnet
Andre setning skrives om ; det betyr at innbyggerne er….
«også» kan fjernes
«etablerte ansvarsområder» og «forvaltningsnivåer» - klarspråkes – inkluder interkommunale selskaper (eks FolloRen) og slik at Ruter også er
inkludert.
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Tekst til punkt 5
Etter første setning; føy til «gjennom økt kunnskap» - «befolkningen for øvrig» erstattes av innbyggerne. «Kommunens administrasjon» endres til
«kommunens ansatte». Kan fokus på kunnskap til voksne løftes?
Tekst til punkt 6
«ureist mat» endres til «kortreist mat».
Siste setning bør deles opp.
Tekst til punkt 7
Utlånsordning for turutstyr legges til som eksempel. Kretsløpstanken kan tas ut. Sirkulærøkonomi begynner å bli et innarbeidet begrep (kretsløp
kan ev. benyttes et annet sted i teksten).
Kan ordet «goder» erstattes med ressurser el?
Forklaring av delingsøkonomi kan forenkle/ endres. Delingsøkonomi er bare en del av sirkulærøkonomi.
Legg til at dette kan skape nye næringer og arbeidsplasser.
Legg til «kontorhotell» eller delte arbeidsplasser som eksempel.
Oslofjordens friluftsråd sine Kystledhytter kan erstatte DNT s hyttesystem
Tekst til punkt 8 og 9
-ingen kommentar
Føringer
-ingen kommentar
Status for utslipp (gis annen overskrift!?)
Kort forklaring i teksten at «afk-figur» er representantiv for Frogn. Utslipp per kapita i Frogn ligger noe høyere enn utslipp per kapita i Akershus
Forklaring på direkte og indirekte utslipp – må gis før begrepene presenteres
Legg også gjerne til bilder som illustrerer dette (fra klimaoslo f.eks) https://www.klimaoslo.no/2019/04/04/direkte-og-indirekte-utslipp/
Figurtekst. Figurnummer og kilde må oppgis. Forklarende tekst må justeres «forbruksutslipp» = indirekte utslipp?
Faktaboks – merkes som faktaboks/ her kan du finne mer informasjon
Del 2
Indikatorer og tiltaksområder for delområdene
Transport – føy til innfartsparkering
Føy til tiltaksområde «tiltak som fremmer valg av fossilfrie kjøretøy framfor fossilbiler»
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Indikator tas inn andel nullutslippskjøretøy ift privat bilpark. Ikke bare kommunal bilpark (effektivisering), ev. også andel kjøretøy per innbygger
(omstilling).
Bygninger – føy til klimakrav i anbudsprosesser. Stryk «videreføre EPC» - erstat med «inkl. effektiv energistyring»
Indirekte utslipp – nullutslippsbygg. Må ikke utelate plusshus.
Klimaklokbegrepet tas ut. Erstattes av f.eks innkjøp med lavest mulig klimafotavtrykk (livsløpsperspektiv) og som stimulerer til omstilling
Føy til krav om dokumentasjon ifbm miljømål i rammeavtaler
Info om forbrenning av avfall
Tiltaksområdene for indirekte utslipp og landbruk er byttet om – sjekk også de andre boksene –.
Klimatilpasning
Legges lenger fram – til før «slik vi gjøre det»

3.

Eventuelt
Komiteen ser i utgangspunktet ikke behov for nytt møte. Administrasjonen sender over oppdatert utkast så snart som mulig, ev. bolkvis slik at
komiteen kan komme med tilbakemeldinger.
Adm sjekker ut om meldinga kan behandles 12/6 og 17/6.
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