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18/03749 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Klima- og miljøutvalg 
 
Møtetid: 08.10.2019 kl. 17:30 – 20:15 
Sted: Store salong i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Joar Solberg, Marit Hauken 
H: Zara Mushtaq Berg, Mathias Eckholdt 
Sp: Siri Kjær 
FrP: Kjetil Barfelt 
MDG: Erik Wegge Bergvik 
V: Karl Helmer Solberg 
 
Møtende varamedlemmer: 
Else Jorunn Vestby (Ap) for Kjersti Bakkebø Fjellstad (SV) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud 
Miljøvernrådgiver Siri Gilbert (møtesekretær) 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 09.10.2019 
 
 
 
Erik Wegge Bergvik 
leder 

Joar Solberg 
nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Drøfting 

Orientering 

Saker til behandling 

19/19 19/02230-1 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 3 

20/19 19/02987-1 2. tertialrapport 2019 5 

 
 

 

Drøfting  

3/19 Innspill til evaluering av klima- og miljøutvalg før ny kommunestyreperiode 
- drøfting av erfaringer fra utvalget 

 
Utvalgsleder samlet innspill fra medlemmene, som blir oversendt ordfører og 
gruppeledere som et evalueringsdokument. 

 

Orientering  

2/19 Orientering om framdrift med beskrivelse av involvering/medvirkning for 
arbeidet med en handlingsplan for klima- og energi 

 
Det ble orientert av miljøvernrådgiver Siri Gilbert. 
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Saker til behandling  

KMU-19/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 08.10.2019: 
Utvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag: 

Klima- og miljøutvalg anbefaler formannskapet å sende saken med utvalgenes 
innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) etter konstituering. 

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og 
lag og foreninger. 
 

2. Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med 
frivilligheten må eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
 

3. Forslag som følger saken: 
Innen satsingsområde 1: Kommunal støtte til frivillig sektor 

 Tiltak 2 og 4 prioriteres (tilrettelegge lokaler og sørge for enkel 
søknadsbehandling). 

 Tiltak 1 (koordinator) tas stilling til i handlingsprogram/budsjett.  
Innen satsingsområde 2 prioriteres alle 4 tiltak.  
Innen satsingsområde 3 prioriteres tiltak 2 (frivilligbørs/partnerskap).  
 

Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag som følger saken: 
Kartlegge muligheten for å opprette frivillighetens hus som blant annet kan 
fungere som utlånssentral for idrettsutstyr etc. 

 
Votering: 
Utvalgets fellesforslag med Aps forslag 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 08.10.2019: 
Klima- og miljøutvalg anbefaler formannskapet å sende saken med utvalgenes 
innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst og kultur 
(HOK) etter konstituering. 
 
Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og lag og 
foreninger. 
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Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med frivilligheten må 
eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
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KMU-20/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 08.10.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Det gjennomføres en evaluering av kommunens praktisering av blågrønn 
faktor i byggesaker. I løpet av 2020. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Aps tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 08.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Det gjennomføres en evaluering av kommunens praktisering av blågrønn faktor i 
byggesaker. I løpet av 2020. 
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