
Referat fra møte i klimarådet 12.06.2018 

Tid og sted: Tirsdag 12. juni 2018 kl. 18.00 i kommunestyresalen, Tinghaug. 

Deltakere: Per Espen Fjeld (V), Egil Koch (FRP), Kristina Mørk Jacobsen (velforeningene), Anders 
Brodin (Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet), Ronny Meyer (kommuneutviklingsseksjonen) og 
Elise Westgaard (sekretær) 

 

Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og referat. 
Innkalling og referatet ble godkjent. 
 

Sak 12/18 Aktuelt klimatiltak: Labakken skole – Klimasats 2018. 
Eivind Halvorsen orienterte om Labakken skole.  

Per Espen Fjeld stilte spørsmål til om dette er noe som vil skape presedens for andre tiltak i 
kommunen. Eivind Halvorsen svarte at de nå vil høste erfaringer fra dette prosjektet og at det er 
politikerne som legger føringene for fremtidige prosjekter. 

Anders Brodin spilte inn at man også bør tenke videre, slik at klima blir integrert i uttrykk, interiør og 
utearealer. 
 

Sak 13/18 Energiportal. 
Ronny Meyer hadde en gjennomgang av energiportalen. 

Nøtterøy kommune hadde abonnement på energiportalen i omtrent 2 år. Klimarådet må nå finne ut 
om dette er noe Færder kommune skal abonnere på. Kostnaden for abonnementet er beregnet ut fra 
antall innbyggere. I Nøtterøy var kostnaden omtrent kr. 5.000,- i måneden, mens for Færder 
kommune blir kostnaden omtrent kr. 6.000,-. Leverandøren er fleksibel med tanke på varigheten av 
abonnementet.  

Tidligere undersøkelser viser at det er begrenset hvor mye energiportalen blir brukt, men at bruken 
tar seg veldig opp ved facebook-kampanjer ol. 

Klimarådet ønsker å prøve energiportalen fra august og ut 2018, og sender dermed en henstilling til 
administrasjonen om å få dette i gang. 

I forbindelse med dette må det settes i gang en facebook-kampanje. Samtidig skal klimarådet stå for 
medieoppslag. 

Klimarådet ønsker å få en oversikt over antall brukere mot slutten av abonnementstiden. 
 

 

 

 



Sak 14/18 Status for klima- og energiplan for Færder kommune. 

Kommunen har nylig akseptert tilbudet fra Asplan Viak. Det er samme konsulent som har laget 
kunnskapsgrunnlaget. Det skal snart være et oppstartsmøte for planen, og høsten skal brukes på å 
lage planforslaget.  

Klimarådet vil ha en viktig rolle i prosessen. Det legges opp til en idédugnad/workshop tidlig på 
høsten. Det var enighet om at første møtet for klimarådet etter sommeren blir deltagelse i 
workshopen. Tirsdager og torsdager passer best. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til 
tidspunkt. 
 

Sak 15/18 Klimapris. 
Tidligere forslag om å erstatte klimaprisen med Grønt tilskudd krever en endring av mandatet 
gjennom en politisk prosess. 

Per Espen Fjeld spilte inn at rådet fortsatt kun bør være et klimaråd, og at rådet fortsetter å dele ut 
klimapriser. 

Da det tidligere har vært vanskelig å finne kandidater til klimaprisen, vil klimarådet nå at det skal 
markedsføres enda bredere gjennom aviser, facebook og hjemmesiden, for å få innbyggerne til å 
fremme kandidater. Administrasjonen sender ut forslag til tekst til markedsføringen, og får innspill 
fra rådet. Markedsføringen skal skje i slutten av august og selve kåringen i oktober. 

Administrasjonen lager fortløpende en oversikt over hvilke kandidater som blir fremmet og 
begrunnelsen som gis.  
 

Sak 16/18 Klimarådet på kommunens nettside. 
Klimarådet har nå fått en egen side på kommunens nettside. 

Rådet ønsker at tidspunkt for møtene i klimarådet, sakslistene og referatene skal legges ut her. 

På kommunens hjemmeside er det også en egen side for klima. Der kan det legges ut linker til 
aktuelle sider, for eksempel www.klimatilpasning.no. Lederen oppfordret alle i klimarådet til å 
komme med forslag til linker. Administrasjonen gjør så en vurdering av hva som bør legges ut. Det 
bør opprettes en direktelink til denne siden på klimarådets side. 

Link til Energiportalen må legges ut når den er klar. 
 

Sak 17/18 Representant for kategorien «andre» i klimarådet. 
Per Espen Fjeld anbefaler en representant fra landbruket, dersom ikke Færder næringsforum 
oppnevner en fra landbruk. Klimarådet var enige i denne vurderingen.  

Dersom Færder næringsforum oppnevner en fra landbruk, er det ønskelig med en representant fra 
bygningsbransjen.  



Sak 18/18 Foredrag om klima. 
Per Espen Fjeld holdt et foredrag om klima. 
 

Sak 19/18 Møteplan for høsten. 
Klimarådets første møte til høsten blir i forbindelse med workshopen for klima- og energiplanen. 
Videre møteplan avklares nærmere til høsten. Tirsdager og torsdager passer best. 

Per Espen Fjeld er bortreist 23. og 24. august. 
 

Eventuelt 
Representant for ungdommen vil avventes til høsten, jf. tilbakemelding fra ungdomsrådet. 
 
Klimarådet ønsker at etablering av biogassfyllestasjon i Færder kommune skal tas med inn i arbeidet 
med klima- og energiplanen. 

Det ble stilt spørsmål ved håndteringen av avfallet fra kommunens egne virksomheter, spesielt 
manglende materialgjenvinning av plastavfall. Avtalen med renovatør skal være inngått gjennom 
Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS). Klimarådet ønsket innsyn i avtalen. Ønsket formidles 
videre til administrasjonen. Dette tas opp som en sak i det neste klimarådsmøte. 

 


