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Pressemeddelelse

Kerteminde Kommune stifter bæredygtighedsråd
Kommunen håber at stærke lokale kræfter og ildsjæle vil være med til at give
medvind til den bæredygtige, grønne omstilling i kommunen.
Byrådet i Kerteminde Kommune har for alvor sat bæredygtighed på dagsordenen, og et væsentligt skridt er
taget: Der nedsættes et bæredygtighedsråd. Hensigten er at bæredygtighedsrådet får en central placering i
arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling.
-

Håbet er at vi får et innovativt bæredygtighedsråd, som kan bringe ideer og initiativer i spil både
politisk, erhvervsmæssigt og i lokalsamfundet - som kan inspirere og medvirke til udvikling af nye
bæredygtige initiativer, måske via nye tværgående samarbejdsformer - både i de kommunale
aktiviteter og i lokalsamfundet som helhed, fortæller Johannes Thuesen, der er programleder for
klima og bæredygtighed.

Kerteminde Kommune er samtidig i gang med at forberede en ambitiøs klimahandlingsplan, der kræver
bred tilslutning og involvering i kommunen. Bæredygtighedsrådet spås også at få en vigtig rolle i udvikling
og realisering af klimahandlingsplanen.
-

Hvis klimahandlingsplanen skal blive en succes, kræver det offensive og konstruktive løsninger med
et stærkt fokus på netop bæredygtighed. Den grønne omstilling som er på vej skal være
inkluderende og styrke udviklingen, både i forhold til vores fællesskaber, vores erhvervsliv og vores
natur.

Kerteminde Kommune har lige nu ikke nogen vedtaget politik for bæredygtighed, men en
bæredygtighedspolitik forventes udarbejdet i løbet af 2022, på baggrund af et forarbejde som et såkaldt
§17 stk. 4-udvalg har udført. Også her får bæredygtighedsrådet en vigtig rolle – dels i udarbejdelsen af
bæredygtighedspolitikken, men også når politikken skal implementeres.

Stil op som kandidat til bæredygtighedsrådet
Det endelige kommissorium for rådets arbejde er netop vedtaget, og der pågår nu en proces med at hverve
medlemmer til rådet, så der kan komme navne på de i alt 15 mennesker, som rådet skal bestå af:
Repræsentanter fra byrådet, organisationer, erhverv samt borgere, der ønsker at engagere sig i arbejdet.
Byrådet udpeger 3 af medlemmerne, herunder formanden og 2 repræsentanter fra byrådet. Dermed er der
yderligere 12 pladser i spil, som kommunen håber kan blive besat med engagerede medlemmer:
-

Vi indbyder repræsentanter fra erhverv, organisationer, foreninger m.v. til at indstille kandidater og
skulle der sidde borgere ude i kommunen som tænker, at de gerne vil byde ind og at det her kunne
være spændende, så hører vi meget gerne fra dem.
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Processen er, at kandidater til rådet søges frem til ultimo maj måned. Administrationen udarbejder en liste
over de indmeldte kandidater, som i første omgang bliver behandlet i økonomiudvalget, og i sidste ende er
det byrådet der beslutter sammensætningen af bæredygtighedsrådet.
Bæredygtighedsrådet vil forventeligt holde 4 – 6 møder årligt, og i perioder måske flere. Derudover lægger
rådets arbejdsform op til at der kan dannes arbejdsgrupper, der kan behandle særskilte emner, og hvor der
også kan trækkes eksterne ressourcepersoner ind, der ikke direkte er en del af bæredygtighedsrådet.
Har du spørgsmål til bæredygtighedsrådet, kontakt da Johannes Thuesen, på mail joth@kerteminde.dk,
eller telefon 2921 2972.
Link til Kerteminde Kommunes hjemmeside med kommissoriet for bæredygtighedsrådet samt elektronisk
formular til brug for at stille op som kandidat:
Bæredygtighedsråd (kerteminde.dk)
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