Referat fra møte i ressursgruppa for miljøarbeidet 28.10.09
Til stede: Arthur Skage, Åse Ferstad, Aksel Håkonsen, Asle Lydersen
Gruppa har følgende synspunkt/innspill til ledelsens gjennomgang:
1. Vedr. indikator 3.2.1: Antall som tar kjentmannsmerke: Grendevise
kjentmannsposter/-merker for barn og unge: Gruppa ønsker å lodde stemningen for
følgende: Aksel og Åse kan sammen skissere et forslag til opplegg som skolene kan
bruke (for eksempel ved at et klassetrinn har ansvaret for å drive tiltaket). Åse og
Aksel ser så for seg å kunne presentere opplegget innen 31.12 og er også villig til å
støtte iverksettelsen av tiltaket for eksempel ved en pilotskole. Aktuelle tema for
postene kan bl.a. være biologisk mangfold/lavarter m.v. og kulturminner (gravhauger,
bygninger m.v.).
2. Vedr. indikator 3.3.2: Antall dispensasjoner fra arealplan. Gruppa reiser spørsmålstegn
ved hvor god indikatoren er ved nåværende utforming fordi antall dispensasjoner ikke
måler særlig presist graden av miljøpåvirkning. Det er behov for å få vurdert nærmere
hvilken miljøpåvirkning som gjemmer seg bak de dispensasjoner som gis.
3. Vedr. indikator 3.4.2 tiltak 2: Mer miljømessig innkjøp: Det bør være krav om at det
kan tilbys miljømerket produktalternativ fra innkjøper. Hvis ikke miljømerket produkt
kan tilbys, skal innkjøper kunne velge leverandør som ikke er tilsluttet innkjøpsavtalen
(hvis denne har slikt alternativ).
4. Vedr indikator 3.5.1 Energiforbruk pr m2 pr tjenesteenhet: Gruppa mener at det vil
være viktig å involvere enhetene/brukerne av kommunale bygg i arbeidet framover.
For eksempel ved å lage en positiv konkurranse (”energikampen”/”sparegrisen”)
gjerne med gulrot/årlig premiering eller lignende. Det er også viktig at
enhetene/ansatte gis mulighet til å følge med på sitt strømforbruk på en enkel og god
måte.
5. Det foreslås å ta med i handlingsprogrammet følgende planlagte/vedtatte tiltak:




k-styrevedtak om tilskudd kr 40.000,- ved salg av kommunal tomt hvis det bygges
lavenergibolig
tiltak i forbindelse med ØKOLØFT
Ad reisepolicy: Disponibelt videoutstyr på administrasjonsbygget (bør kunne
disponeres også av private).

6. Det bør arbeides videre med Nærvarmeanlegg Ranemsletta i henhold til
kommunestyrets vedtak.
Asle Lydersen
Ref.

