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Handlingsplan for klima og energi - Rammer for innhold, prosess og 
medvirkning. 

Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  19/03274 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 3/19 05.11.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. I arbeidet skal det vurderes å justere de sektorvise målene, spesielt skal det 
vurderes potensialet for større utslippsreduksjoner innen transport. 

2. Medvirkningsaktivitetene skal suppleres for å styrke involveringen fra alle 
grunnskolene og ungdom mellom 16 og 25 år. 

 
Magnus Flåten Nickelsen (Rødt) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Medvirkningsaktivitetene skal suppleres for å styrke involveringen fra 
fagforeningene. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Det tas inn tiltak om arealregnskap i planen, som synliggjør de klimamessige 
konsekvensene ved ned- og oppbygging av ulike arealtyper. Dette knyttes opp 
mot rullering av kommuneplanen. 

 
MDG og SV fremmet følgende fellesforslag: 

Rådmannen bes kontakte NMBU og Studentdemokratiet for en sterkere 
involvering for å identifisere felles klimamål og egnede tiltak. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Hovedutvalg for næring og miljø vedtar rådmannens innstilling med følgende 
endringer/tillegg: 

1. Klimatilpasning tas ut av planen, og fremmes som en egen sak for politisk 

behandling. 

2. Klimautslippene skal reduseres med 60% innen 2030 sammenlignet med 

utslippsnivået i 1991. Ås skal være klimanøytral innen 2050. 

 
Votering: 
Aps forslag: 

1. ble enstemmig vedtatt 
2. ble enstemmig vedtatt 
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Rødts forslag ble vedtatt 7-2 (H) 
 
MDGs forslag ble vedtatt 6-3 (2H, V) 
 
Fellesforslag fra MDG og SV ble enstemmig vedtatt 
 
SVs forslag: 

1. ble enstemmig vedtatt 
2. ble enstemmig vedtatt 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 05.11.2019: 
1. Hovedutvalg for næring og miljø støtter rådmannens forslag til innhold i 

Handlingsplan for klima og energi, prosess og medvirkning. 
 
2. Handlingsplan for klima og energi skal utarbeides slik at den kan legges til grunn 

for utarbeiding av klimagassbudsjett for Ås kommune. 
 

3. I arbeidet skal det vurderes å justere de sektorvise målene, spesielt skal det 
vurderes potensialet for større utslippsreduksjoner innen transport. 

 
4. Medvirkningsaktivitetene skal suppleres for å styrke involveringen fra alle 

grunnskolene og ungdom mellom 16 og 25 år. 
 

5. Medvirkningsaktivitetene skal suppleres for å styrke involveringen fra 
fagforeningene. 

 
6. Det tas inn tiltak om arealregnskap i planen, som synliggjør de klimamessige 

konsekvensene ved ned- og oppbygging av ulike arealtyper. Dette knyttes opp 
mot rullering av kommuneplanen. 

 
7. Rådmannen bes kontakte NMBU og Studentdemokratiet for en sterkere 

involvering for å identifisere felles klimamål og egnede tiltak. 
 

8. Klimatilpasning tas ut av planen, og fremmes som en egen sak for politisk 
behandling. 

 
9. Klimautslippene skal reduseres med 60% innen 2030 sammenlignet med 

utslippsnivået i 1991. Ås skal være klimanøytral innen 2050. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 6. november 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 


	Saksprotokoll

