Dagsorden §17 stk. 4 vedrørende udarbejdelse af en Miljø-,
Natur- og Bæredygtighedspolitik til mødet den 8. april 2019
Mødested: Byrådssalen
1.Godkendelse af referat og dagsorden.
Godkendt
2.Præsentation ved Arbejdsgrupperne.


Arbejdsgrupperne præsenterer deres arbejde og
beslutter hvad der skal arbejdes med frem mod
næste møde.

Bæredygtighedsgruppen præsenterer arbejdet under punkt 4.
Gruppen er i gang med bidrag til punkterne i politikken.
Næste møde i gruppen 23. april.
Miljøgruppen, arbejder videre, gruppen er ikke færdig, arbejdet
skal pudses af.
Næste møde 20. maj
Naturgruppen, Siden sidst er målsætningerne diskuteret.
Der er fokus på større naturområder, både i forhold til natur og
turisme, det arbejdes der videre med.
Evt. et revideret kommissorium til grønt råd.
Næste møde 11. april.
Der laves en sammenskrivning af arbejdet fra de tre grupper den
29/4.
De store linjer skal præsenteres på Økonomi Udvalget den 15.
maj.
3.Synlighed af udvalgets arbejde.


Steen Lauritsen og Michael Gammelgaard
repræsenter grupperne ved økonomiudvalgets møde
den 15. maj.

Oplæg vil være en præsentation der kan videregives til pressen.
Den 15. maj vil der desuden være mere viden om DK2020.

4.DK2020.


Realdania støtter et nyt projekt hvor 20 danske
kommuner får mulighed for at deltage. Projektets
mål er at sætte en ramme for hvordan kommuner og
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byer kan opfylde Parisaftalens mål. Projektet
beskrives her:
https://realdania.dk/nyheder/2019/03/dk2020
Der er i Kerteminde Kommune et politisk ønske om
at søge om deltagelse i projektet. Gruppens
medlemmer bedes se på materialet inden mødet. På
mødet drøftes det hvordan DK2020 kan forenes med
Bæredygtighedspolitikken.
Det er aftalt at Claus Lade laver en sagsfremstilling
til Økonomiudvalgets møde den 10. april, og at vi
færdigbehandler forslaget til et Bæredygtighedsråd
på vores møde, den 8. april 2019. så det er klar til
Økonomiudvalget.

Kort fortalt vil Realdania gerne give 20kommuner hjælp til at starte
arbejdet mod at opfylde Parisaftalen.
Kan §17 udvalget løfte dette? Umiddelbart ikke, men §17 arbejder
frem mod et bæredygtighedsråd – dette råd vil kunne være
medvirkende til at opfylde kravene i DK2020.
Der er taget kontakt til Kerteminde Forsyning (KF) om at indgå
samarbejde således opgaven kan løses i fællesskab, dette arbejde
ønsker KF at indgå i, det betyder at opgaven løftes i fællesskab
mellem administrationen og KF.
Rettelse til oplæg – Gruppen kan bestå af op til 14 medlemmer ud
over formanden (5 politisk udpegede 1kf og op til 9 udvalgte
medlemmer)

5.Eventuelt.
Ingen emner.
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