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Ledelsessekretariat
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Præsentation ved arbejdsgrupperne

Tlf. 65151163

Arbejdsgrupperne præsenterede status på deres arbejde med henholdsvis
bæredygtighed, miljø og natur.

cmk@kerteminde.dk

Vedlagt referatet er arbejdsgruppernes noter fra deres første arbejdsgruppemøde.

29. januar 2019

Udvalget besluttede en struktur for arbejdsgruppernes videre arbejde med
temaerne (Bæredygtighed, Miljø og Natur):

Sagsnr.

1. Vision: Kerteminde en bæredygtig kommune
2. Mål: Hvad er målet i forhold til ’en bæredygtig natur’ / ’et bæredygtigt
miljø’ (altså, hvad betyder bæredygtighed for henholdsvis miljø og
natur  svaret leder over til mission for temaet)
3. Mission
4. Fokusområder, herunder underpunkter
a. Formidling er et fokusområde, som gælder for alle
5. Målsætninger
6. Handleplaner
Arbejdsgrupperne mødes igen henholdsvis:




Bæredygtighed: Den 31. januar kl. 18.00 på Kerteminde Rådhus
Miljø: Den 11. februar kl. 19.00 på Kerteminde Rådhus
Natur: Den 13. februar (hvis andre i udvalget ønsker at deltage ved
mødet, bedes de sende en mail eller ringe til Steen Lauritsen
(mail@steen-lauritsen.dk eller 40 270 279)

Procesplan for udarbejdelse af en miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik
Michael Gammelgaard præsenterede forslag til procesplan for udarbejdelse
af en Miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik.
Udvalget besluttede følgende procesplan:
Tidsplan

Nov. -18, april -19

Fase

Opstartsfase

Opgave
Organisering af den
stillede opgave (kommissorium)
Vision
Ide- og dialog, herunder inspiration fra
andre
Oplæg til Politisk
drøftelse af udvalgets
arbejde, herunder
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April. -19, okt. -19
Bearbejdningsfasen.

November -19
Dec. 19, Jan. 20

Beslutningsfase

struktur, eksempler
på fokusområder,
målsætninger og
handlinger
Bearbejdelse af politiske inputs samt Udarbejdelse af politikker
og konkrete anbefalinger til byrådet
Høringsfasen (oplæg
til Politisk drøftelse af
udvalgets arbejde)
Bearbejdelse af politiske inputs
Borgermøde (september) fremlæggelse af
udvalgets arbejde
(stadig i proces)
Bearbejdelse af inputs fra borgermøde
Til behandling i Økonomiudvalget
Offentlig høring af
politik og inspirationskatalog
Byråd

Eventuelt












Fremfor at sende mails med indhold i forhold til udarbejdelse af politikken, opfordres udvalgets medlemmer til at sende punkter til dagsordenen, hvor indholdet kan drøftes
Udvalget beder Christina Kjærgaard om at sende mails rundt om,
hvornår de enkelte arbejdsgrupper mødes
Udvalget drøftede udvalgsmedlemmers manglende deltagelse. Michael Gammelgaard kontakter de foreninger/råd/grupper som har
udpeget medlemmerne
I forbindelse med Doodleafstemninger skal der bookes til møder på
de mødedatoer, hvor flest medlemmer har mulighed for at deltage.
Formand for udvalget, Michael Gammelgaard, sørger for at give klar
besked i forhold til, hvorvidt han har mulighed for at deltage på de
mødedatoer, der er meldt ud
Michael Gammelgaard undersøger mulighed for dialogmøde med
Byrådet i forhold til politikken
Udvalget ønsker, at der bliver gjort et større stykke arbejde i forhold
til at synliggøre udvalgets arbejde. Synliggørelse af udvalgets arbejde dagsordenssættes ved næste møde
Udvalget opfordres til at læse om Sebastian Mernild. Måske kan der
laves et større arrangement med Sebastian Mernild for hele kommu-
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nen. Christina Kjærgaard undersøger muligheden for at få Sebastian
Mernild til Kerteminde Kommune, herunder pris, vilkår og tidspunkt.

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk

Side 3 af 3

