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Emne: Status for klimatiltak
Plan- og miljøutvalget vedtok 18.06.2020 oversendelse Klima og energi – Eidesen (Sp) ber om at det
legges frem en politisk sak der det gis en status for planlagte og igangsatte klimatiltak. I tillegg ønsker
formannskapet gjerne å vite hvilken tidsplan det legges opp til for ny klima- og energiplan. Notatet
svarer opp begge oversendelsene.
Administrasjonen presenterte en gjennomgang av status for arbeidet med ny klima- og energiplan til
PMU 18.06. Fremdriften for planarbeidet stoppet lenge opp som følge av andre prioriteringer og
redusert bemanning. Planavdelingen er nå tilbake i en mer normal bemanning, har to miljørådgivere
og klima- og energiplanen prioriteres. Covid-19 kan likevel føre til noe redusert kapasitet.
Fremdriftsplanen under legger opp til at ny plan skal utarbeides frem mot nyttår. Høring blir ca.
mars/april og sluttvedtak ventes før sommeren.

Presentasjonen inneholdt også en status for planlagte og igangsatte klimatiltak, sist oppdatert som
del av kommunens budsjett- og økonomiplan. Administrasjonen prioriterer arbeidet med ny Klimaog energiplan og alt tallmateriale og status må oppdateres senere denne høsten som del av det

arbeidet. For å unngå dobbelt arbeid og unødvendig tidsbruk, så legges siste tilgjengelige
gjennomgang til grunn. Antallet kan dermed være noe høyere pr. dags dato og noen av prosjektene
er allerede gjennomført.
Status for planlagte og igangsatte klimatiltak i Haugesund kommune
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Videre arbeid med klima og energi i Haugesund kommune
Haugesund kommune har bedre forutsetninger enn tidligere til å kunne igangsette tiltak inne arbeid
med klima og energi:








Lojalitet til kommuneplanens visjon og målsettinger
Videreutvikling av klimabudsjett
Erfaringer fra prosjektet Anskaffelser med klimaambisjoner
Klima- og miljøfokus innen kommunens byggeprosjekter
Klimafottrykksanalyse av Haugesund kommunes virksomhet
Deltakelse i arbeidet med ny Regional plan for klimatilpasning – tverrsektoriell
kartlegging pr. kommune
Økt kapasitet innen planlegging og miljø, der ferdigstilling av Klima- og
energiplanen er hovedprioritet
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