Bæredygtighedsrådet er i luften
Bæredygtighedsrådet har haft deres første møde

Tirsdag aften d. 24. august mødtes Kerteminde Kommunes nye Bæredygtighedsråd for første gang.
Rejsen dertil har været lang – fra de første tanker om et Bæredygtighedsråd, som et såkaldt 17 stk. 4udvalg gjorde sig helt tilbage i 2018, via den politiske proces, og frem til rådets første møde tirsdag aften.
Rådet består af 15 medlemmer, heraf 2 politiske repræsentanter, og på rådets første møde stod det klart,
at det er et engageret og idérigt råd med mange forskellige kompetencer, som vil kunne give saft og kraft til
arbejdet med bæredygtighed i kommunen.
Et vigtigt punkt på dagsordenen var den indbyrdes præsentation, hvor hvert medlem gav en kort fortælling
om deres baggrund og særlige interesseområder inden for bæredygtighed.
-

Det var inspirerende at høre alle disse små fortællinger, og det tegner meget lovende for rådets
fremtidige virke med alle de forskellige vinkler og interesseområder, der vil kunne inspirere og
krydsbestøve i rådets arbejde. Rådet har fået en flyvende start, siger Jesper Hempler (SF), der er
politisk udpeget til rådet.

-

Ken Jespersen (V), der tilsvarende er politisk udpeget til rådet, var også glad for starten på rådets
arbejde: Bæredygtighed indeholder netop mange elementer, og her er det en kæmpe styrke med
den brede repræsentation og de gode kompetencer der er tilstede. Det lover godt for det
fremtidige arbejde med bæredygtighed i kommunen.

Bred sammensætning og alsidige vinkler på bæredygtighed
Rådet har repræsentanter fra bl.a. undervisningsområdet, natur, forsyningsvirksomhed, større såvel som
mindre erhverv, industri, landbrug og skovbrug, samt den politiske repræsentation.
Og interesseområderne i forhold til Bæredygtighed spænder vidt: Grøn omstilling i
produktionsvirksomheder, natur og biodiversitet, bæredygtigt land- og skovbrug, bevaring af bygninger og
kulturarv, lokal fødevareproduktion via fællesskaber, omstilling af energiforsyningen, affaldsminimering,
grønne indkøb og bæredygtig turisme – samt formidling, undervisning og forskning.
Formand vælges ved årsskiftet
I programmet var der lagt op til valg af formand blandt rådets medlemmer. Efter en nuanceret drøftelse
kom rådet frem til at man ønskede at udsætte formandsvalget til rådets medlemmer var blevet fortrolige
med rådets aktiviteter, og ikke mindst har lært hinanden bedre at kende. Derfor blev det besluttet at rådet
arbejder uden en formel formand frem til årsskiftet. Herefter kan en formand kan vælges på et mere solidt
grundlag. I denne periode koordineres rådets arbejde af sekretæren for rådet i dialog med medlemmerne.
Klima i fokus for rådets arbejde i 2021
Klima var på dagsordenen for mødet. Som den senest FN-rapport fra 9. august tydeliggjorde mere en
nogensinde før, haster det med at iværksætte handlinger der kan reducere udledningen af drivhusgasser,
og globalt set er tempoet afgørende. Arbejdet med dette pågår også i Kerteminde Kommune, der arbejder
på en ambitiøs klimahandlingsplan, der skal føre til klimaneutralitet for kommunen som geografisk område
senest i 2050.

For at dette skal blive en succes er det vigtigt at virkemidler til CO2-reduktion kan kvalificeres via rådet, så
der opnås bedst muligt engagement, synergieffekter og bæredygtighed – socialt, miljømæssigt og
økonomisk:
-

Hvis klimahandlingsplanen skal blive en succes, kræver det løsninger med et stærkt fokus på netop
bæredygtighed. Den grønne omstilling skal være inkluderende og styrke udviklingen, både i forhold
til vores fællesskaber, vores erhvervsliv og vores natur, fortæller Johannes Thuesen, der er
sekretær for rådet og samtidig programleder for Kerteminde Kommunes klimahandlingsplan.

Du kan læse mere om bæredygtighedsrådet og se hvem der er medlem på kommunens hjemmeside under
Bæredygtighedsråd.

Kontakt og yderligere info:
Johannes Thuesen, sekretær for Bæredygtighedsrådet, tlf. 29212972.

