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TITTEL, SAK
Møteinnkalling og dagsorden – godkjent
Referat - fra forrige møte 8. februar 2018 ble sendt ut og det er ikke kommet inn kommentarer. Godkjent.
Dagsorden og møtedokumenter sendt ut 9. 3.2018
1. Høringsuttalelse fra Klima og energinettverket Follo (KEN) til regional plan for klima og energi Akershus
2. Gjennomgang av utkast til målsettinger klima og energi – samfunnsdelen kommuneplanen
3. Orientering om innsendte klimasatssøknader 2018
4. Eventuelt
Følgende dokumenter var utsendt i forkant:
 Referat fra møte 8.2.2017
 Oppsummering av mål i ulike planer og foreløpige forslag til mål – datert 18.03.08

1

Høringsuttalelse fra Klima og energinettverket Follo (KEN) til regional plan for klima og energi Akershus
Status for arbeid med høringsuttalelse ble gjennomgått i møte. Se vedlagte foil.

2

Gjennomgang av utkast til målsettinger klima og energi – samfunnsdelen kommuneplanen
Viktig med kommunikasjons av mål og ambisjoner, og tiltak når planen er vedtatt. Bruke «innstikket» og nettsiden år. Ev. kortversjon.
Adm jobber for å slanke kommuneplandokumentet, men å ha tematiske underlagsnotater med mer info og argumentasjon. Kunnskapsgrunnlaget
for klima og energi vil være et slikt underlag. Oppsummering av mål i ulike planer og foreløpige forslag til mål var sendt ut i forkant. Dokumentet
ble gjennomgått i møtet og innspillene som kom inn notert.

3

Orientering om innsendte klimasatssøknader 2018
Tre klimasatssøknader er sendt inn. Disse ble kort gjennomgått. Se vedlagte foil
Eventuelt:
Framdrift
Administrasjonen sammenstiller innspillene og reinskriver forslag til målformuleringer. Dette sendes ut seinest 13.4.2018
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TITTEL, SAK
Målene tas opp i partienes gruppemøter 26.4.2018 – før nytt møte i komiteen 26.4.2018. Målene vil legges fram for politisk behandling i
junimøtet.
Medvirkning
Komiteen er opptatt av informasjon og medvirkning i høringsperioden. Dette kan ev. også tas opp i høringssaken. Temaet drøftes ev. nærmere i
neste komitemøte.
Informasjon

Arendal – Norges første klimanøytrale kommune. Klimanøytral kommune er definert her https://www.arendal.kommune.no/politikk-ogorganisasjon/klima-og-miljo/klimanoytrale-arendal/ Flere kommuner har vedtak om å bli klimanøytrale; Lillehammer, Hurdal, Røros og
Kristiansand.
Miljødirektoratet kjører webinar om sentrale tema om klima- og energi. Det siste handler om klimaregnskap. Verdt å se!
https://app.livestorm.co/miljodirektoratet/klimabudsjett-for-kommunen/live?s=9d05a575-88e2-49ac-974a-e79081b76046#/chat
Fylkeskommunen har et nettverk kalt Urban Ide. I seminaret Handel i sentrum var det mange nyttige innlegg knyttet til eHandel og digitalisering.
Se foiler sesjon 2 http://www.akershus.no/kalender/?event_id=20818
Lenker til avfallsmeldingen og sirkulær økonomi
https://www.regjeringen.no/contentassets/4c45f38bddee47a7b7847af108894c0c/no/pdfs/stm201620170045000dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2017-2018/inns-201718-127s.pdf
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