Referat fra møte i ressursgruppa for miljøarbeidet
26.08.08
Til stede: Arthur Skage, Aksel Håkonsen, Åse Ferstad og Asle Lydersen (forfall :Iver Olerud)

Hovedtema i møtet var å drøfte videre planprosess for å fullføre klima- og energiplan. K-sak
til kommunestyremøte 15.09. med rådmannens forslag til planprosess ble gjennomgått. Et
spørsmål som ressursgruppen drøftet, var hvordan temahalvdagene skal
forberedes/gjennomføres for å bli mest mulig vellykket. K-sak med rådmannens forslag til
endring av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame ble også gjennomgått/drøftet.
Konklusjoner/innspill fra ressursgruppen:
1. Vedr. reservasjonsordning mot uadressert reklame
Det bør vurderes om det i kommunens vedtak bør framgå at viktig
informasjonsmateriell ikke bør omfattes av hovedregelen/utgangspunktet om forbud
mot uadressert reklame i postkassen.
2. Vedr. planprosess for å fullføre klima- og energiplan
a) Vedr. temahalvdag ”energieffektivisering” og ”fornybar energi”
 Representant fra bioenergiprosjektet bes om å holde et kort innlegg på
temahalvdagen om status, utsikter og prosjektets behov inkludert kommunens
rolle.
 Teknisk sjef redegjør kort om status, utsikter og muligheter med hensyn til
kommunal bygningsmasse.
b) Vedr. temahalvdag ”klimagassutslipp, transport”
 Fylkeskommunen bes om å holde et kort innlegg på temahalvdagen om status
og mulighetene for å ”styrke kollektivtransporttilbudet” og - om mulig - om
”arealplanlegging/lokalisering/fortetting”.
 Grønn Hverdag v/Iver Olerud bes om kort å presentere noen eksempler/ideer
fra andre steder for tilrettelegging/organisering av kameratkjøring
c) Vedr. temahalvdag ”Forbruk og livsstil”
 Hagelaget bør inviteres også her.
 Bør Sveinung Kveli inviteres til å holde et innlegg?
 Bør MNA og/eller Innkjøpsavdelingen bes om å holde innlegg om
utsikter/mulige tiltak sett fra deres ståsted?
d) Vedr. temahalvdag ”Landbruk”
 Fylkesmannens landbruksavdeling bes om å holde kort innlegg om hvor
landbruket kan ta metan og lystgass. (Det spørs også om Jo Magnus Saugen
bør ha en prosess opp mot landbruksavdelingen på forhånd for berede grunnen
for å få interessante bidrag fra fylkesmannen eller andre sentrale myndigheter.)





Aksel bes om å forberede et innlegg om hvordan en ordning med kommunalt
tilskudd til skogplanting/veibygging kan se ut (evt. som en lokal
klimakvoteordning).
Bør utviklingskontoret delta på samtlige ”temahalvdager”?

For øvrig ble spørsmålet om studietur til Østerrike drøftet. Trysil har gjennomført en slik
studietur med betydelig utbytte. Asle skal arbeide videre med om det kan være grunnlag for
en slik studietur fra Overhalla kommune evt. i samarbeid med lokale næringslivsaktører.
Asle Lydersen
Ref.

