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Møteinnkalling og dagsorden – godkjent
Referat - fra forrige møte 30. november 2017 ble sendt ut og det er ikke kommet inn kommentarer. Godkjent.
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Endelig dagsorden og møtedokumenter sendt ut 5.2.2018
1.
2.
3.
4.

Diskusjon av mål på klima og energiområdet – vi tar utgangspunkt i utsendt måleskjema og jobber på de enkelte hovedområdene
Videre prosess med regional plan
Neste møte
Eventuelt

Følgende dokumenter var utsendt i forkant:
 Oppdatert kunnskapsgrunnlag på statistikk på klima og energiområdet
 Sykkel og gåstrategi fra Ås kommune som Linda har videresendt
 Siste versjon av tiltaksanalyse fra Civitas og Vista analyse som grunnlag til Regional plan, som Tone-Merete videreformidlet.
 Siste utkast til regional plan for klima og energi
 Måleskjema utsendt 22. januar 2018.
1

Mål på klima og energiområdet – kommuneplanens samfunnsdel
Forslag til målskjema var sendt ut i forkant. Her var mål i gjeldende og foreslått ny regional plan lagt inn, i tillegg til mål i kommuneplanen.
Administrativ drøfting av målene vil også gjennomføres, som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
Målskjema ble gjennomgått i møtet. Innspill som kom inn før og under møtet er notert direkte inn i skjemaet.
Administrasjonen jobber videre med dette og utarbeider et forslag til målformuleringer på grunnlag av diskusjonen. Dette sendes ut i forkant av
neste møte.
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Videre prosess med regional plan
Fylkesutvalget vedtok 5/2 å legge forslag til regional plan på høring i 8 uker.
http://www.akershus.no/politikk/politiske-saker-og-moter/sakskart-og-protokoller/#punkt201336

3
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Klimanettverket i Follo planlegger å utarbeide et felles saksframlegg. Administrasjonen forslo at et saksframlegg gjøres ferdig til drøfting i neste
møte, slik at komiteen ev. kan komme med en tilråding før saken behandles politisk i utvalg. Komiteen så ikke behov for en slik runde. De regner
med at innspill og drøfting i dagens møte tas med inn i saken. Rådmannen kan legge fram forslag til sak direkte til utvalgene i april.
Neste møte
15. mars kl 1715-2000. Vi sender ut oppdatert målskjema basert på vår diskusjon og innspill innen mandag 12. mars.

Eventuelt:
Miljødirektoratet kjører noen webinar om sentrale tema om klima- og energi. Det første handlet om innkjøp. Verdt å se!
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Arrangementer/Webinar-om-offentlige-innkjop-og-klimakrav/
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