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Rådmannens
INNSTILLING
Utkast til handlingsplan klima og miljø sendes ut på innspillsrunde med frist for tilbakemelding
31.12.2020.

11.11.2020 Arbeidsutvalg for miljø
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Arbeidsutvalg for miljø- 009/20 Vedtak:
Utkast til handlingsplan klima og miljø sendes ut på innspillsrunde med frist for tilbakemelding
31.12.2020.

Saksopplysninger:
Kongsvinger kommune vedtok høsten 2018 en regional strategi for miljø og klima og første versjon
av handlingsplan for miljø og klima 2019-2030 med fokus på 2019. Arbeidet med handlingsplan miljø
og klima 2020-2030 skulle opprinnelig gjennomføres våren 2019, men ble av kapasitetsmessige
årsaker ikke gjennomført. I forbindelse med etableringen av Arbeidsutvalg for miljø høsten 2019 ble
fremdriften justert og arbeidsutvalget vedtok i sak 002/20 den 26. februar en revidert fremdriftsplan
og en anbefaling at det hentes inn ekstern kompetanse for å kvalitetssikre arbeidet.
På grunn av koronopandemien ble arbeidet forsinket. Det ble før sommeren gjennomført en
tilbudskonkurranse for å innhente ekstern bistand og i juni ble avtale med Asplan Viak signert.
Gjennom sommeren har konsulenten jobbet med å få på plass rammeverket for en handlingsplan
med utgangspunkt i vedtatt miljø og klima strategi.
Det ble gjennomført et arbeidsverksted for utarbeidelse av handlingsplan miljø og klima 14. oktober
hvor arbeidsutvalget deltok. I tillegg til arbeidsutvalget var resterende medlemmer av komité for
miljø og samfunnsutvikling, gruppeledere og utvalgte organisasjoner invitert. På grunn av
smittevernhensyn måtte deltakelse begrenses og følgende politiske partier var representert:
Senterpartiet, Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig Folkeparti,

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet og Rødt. I tillegg var følgende
organisasjoner representert: GIVAS, GIR, Kongsvinger Ungdomsråd. Natur & Ungdom var invitert
men hadde ikke mulighet til å delta. Administrasjonen hadde deltakere fra KKEiendom, Næring &
miljø, Areal & byutvikling, Miljø & samfunn og regionalt innkjøp.

Vurdering:
Arbeidet med handlingsplanen er kommet godt i gang og arbeidsverkstedet viste godt engasjement
fra alle deltakerne. I etterkant av arbeidsverkstedet har Asplan Viak laget et nytt utkast til
handlingsplan for videre diskusjon og konkretisering av tiltak og målindikatorer.
Rådmannen anbefaler at arbeidsutvalget, i møtet 11.11.20, jobber med konkretisering av tiltak før et
revidert utkast sendes ut på en innspillsrunde hos relevante aktører. Frist for innspill bør settes til
31.12.2020 slik at disse kan behandles i arbeidsutvalgets møte i januar. Endelig utkast til
handlingsplan kan deretter behandles politisk i februar/mars 2021.

Medbestemmelse:
Saken er ikke drøftet med hovedtillitsvalgte.

Konklusjon og oppsummering:
Utarbeidelsen av handlingsplan for miljø og klima er godt i gang med god bistand fra konsulenten
og godt engasjement fra alle som er involvert i prosessen. Rådmannen anbefaler at det jobbes for at
handlingsplanen sendes ut på en innspillsrunde før jul og til politisk behandling i andre møterekke i
2021.

