
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2019 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer): 
 
Forslag til kommunedelplan for klima, energi og miljø med plandel 2019-2030 og tiltaksdel 2019-
2020 vedtas med hjemmel i Plan og bygningslovens § 11-15. 
 
Fra 2020 skal Nes kommune utarbeide et årlig klimaregnskap for egen virksomhet. Dette skal 
inkluderes i årsmeldingen.  
Et kommunalt klimaregnskap vil gi en oversikt over kommunens samlede utslipp av klimagasser 
både som virksomhet og som geografisk enhet. Med egen virksomhet menes utelukkende 
kommunens tjenesteproduksjon. Klimagassutslipp fra industri, husholdninger og andre offentlige 
tjenester er ikke inkludert. 
 
Ny innledning til plandokumentet: 
Nes kommune skal bli en klimasmart kommune for å møte verdens klimautfordringer. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

Forslag til kommunedelplan for klima, energi og miljø med plandel 2019-2030 og tiltaksdel 
2019-2020 vedtas med hjemmel i Plan og bygningslovens § 11-15. 
 
Fra 2019 skal Nes kommune utarbeide et årlig klimaregnskap for egen virksomhet. Dette 
skal inkluderes i årsmeldingene.   
Et kommunalt klimaregnskap vil gi en oversikt over kommunens samlede utslipp av 
klimagasser både som virksomhet og som geografisk enhet. Med egen virksomhet menes 
utelukkende kommunens tjenesteproduksjon. Klimagassutslipp fra industri, husholdninger 
og andre offentlige tjenester er ikke inkludert. 

 
Representanten Geir Fagersand fremmet følgende alternative avsnitt 2 fra formannskapets 
innstilling på vegne av Nes Arbeiderparti: 
 

Fra 2020 skal Nes kommune utarbeide et årlig klimaregnskap for egen virksomhet. Dette 
skal inkluderes i årsmeldingen.  
Et kommunalt klimaregnskap vil gi en oversikt over kommunens samlede utslipp av 
klimagasser både som virksomhet og som geografisk enhet. Med egen virksomhet menes 
utelukkende kommunens tjenesteproduksjon. Klimagassutslipp fra industri, husholdninger 
og andre offentlige tjenester er ikke inkludert. 

 
Representanten Yngvil Samuelsberg Thomassen fremmet følgende endrings-/ tilleggsforslag på 
vegne av Nes MDG, Nes SV og Nes Venstre: 
 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030 – Plandel 2018-2030 
 
Første linje, som ny første setning:  
«Nes kommune erklærer at det har oppstått en krise på grunn av klimaendringene, og at 
Nes vil prioritere å jobbe med å redusere klimagass utslipp i krisemodus».  
  
Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030 – Tiltaksplan 2018-2020 
 
1.    I innledninga, første linje, som ny første setning:  
 
«Nes kommune erklærer at det har oppstått en krise på grunn av klimaendringene, og at 
Nes vil prioritere å jobbe med å redusere klimagassutslipp i krisemodus». 
 



2.    Nytt, eget punkt: Overordnet/samordnende tiltak: 
  
«Administrasjonen utreder en hel stilling som kommunal miljø- og klimakoordinator, hvis 
hovedansvar vil være planansvar for denne kommunedelplan, samordning av tiltaksdelen og 
føring av kommunens klima- og miljøregnskap. Det siktes på at denne stillingen er besatt og 
operativ ved neste rullering av denne kommunedelplanen.» 

 
Representanten Tom Roterud fremmet følgende forslag på vegne av Nes Senterparti: 
 

Forslag til ny innledning til plandokumentet: 
 
Nes kommune skal bli en klimasmart kommune for å møte verdens klimautfordringer 

Votering: 

Avsnitt 1 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Avsnitt 2 i formannskapets innstilling ble satt opp mot repr. Fagersands forslag, og repr. Fagersands 
forslag ble enstemmig vedtatt.  

Representanten Samuelsberg Thomassens forslag fikk 4 stemmer (2 V, 1 DG, 1 SV) og falt. 

Repr. Roteruds forslag ble enstemmig vedtatt. 


