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I Konstitueringsaftalen for Byrådsperioden 2018-2021 er parterne enige om
’at opprioritere en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik. Til udvikling af
dette nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg, som i løbet af 2018 skal udarbejde en
sammenhængende politik på området, som forelægges Byrådet senest på
december mødet 2018 og derefter forankres i miljø, natur- og teknikudvalget’.
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Dokumentnr.

Økonomiudvalget har på Økonomiudvalgsmødet den 7. februar godkendt, at
administrationen bemyndiges til at udarbejde et kommissorium for et § 17
stk. 4 udvalg til udarbejdelse af en miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik.
Den igangværende proces i forbindelse med udarbejdelse af en Naturpolitik
skal indarbejdes i udviklingen af en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik.
Opgaven for § 17 stk. 4 udvalget er således at udarbejde en Miljø-, Naturog Bæredygtighedspolitik.

Rammer
Rammerne for udarbejdelsen af en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik
udgøres blandt andet af:
•
•
•

Visionen for Kerteminde Kommune: Fællesskab i Kerteminde
TILLID – decentral ledelse – central styring
Agenda 211
o Vi vil mindske miljøbelastningen lokalt
o Vi vil fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
o Vi vil fremme biologisk mangfoldighed
o Vi vil inddrage kommunens borgere og virksomheder i det
lokale agenda 21 arbejde
o Vi vil fremme samspil mellem beslutningerne vedrørende
miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale,
sundhedsmæssige, kulturelle og økonomiske forhold

Politikken skal fremme og understøtte erhvervsudvikling, bosætning og turisme.

Leverance
Udvalget skal udarbejde en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik, der
indeholder mål, retning og handlemuligheder for miljø, natur og bæredygtig-
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hed og i den forbindelse kan udvalget eksempelvis beskæftige sig med følgende:
•

•

Temaer:
o CO2-udslip – hvordan kan Kerteminde Kommune arbejde
med at mindske CO2-udslip?
o Forsyningsområdet, herunder renovation, vand, spildevand
og energi
o Natur og sammenhængende natur, synergi og kobling til Det
grønne Danmarkskort og klog brug af natur
Formidling
o Herunder en metode til, hvordan der kan arbejdes særligt
med bæredygtighed i øjenhøjde for børn.

Udvalgets sammensætning
Udvalget består af:
•
•
•
•
•
•
•

4 af Byrådet udpeget medlemmer, hvoraf mindst en skal være medlem af Byrådet
1 repræsentant udpeget af Grønt Råd
1 repræsentant udpeget af arbejdsgruppen i forbindelse med udarbejdelse af Naturpolitik
1 repræsentant udpeget af Kerteminde Forsyning
1 repræsentant udpeget af Erhvervsforeningen
1 repræsentant udpeget af Landbrugsforening
1 repræsentant udpeget af Landsbyrådet

Udvalget bemyndiges til at supplere udvalget med øvrige medlemmer.
Herudover indkaldes særlige videnspersoner ad hoc.
Udvalget vælger selv sin formand.

Kompetence og organisatorisk placering
Jf. Kommunestyrelseslovens § 17 stk. 4 kan Byrådet ’nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller
rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg eller de
stående udvalg.’
§ 17 stk. 4 udvalget vedr. Miljø-, Natur og Bæredygtighedspolitik refererer til
Økonomiudvalget. Når Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitikken er udarbejdet og fremlagt for Byrådet, forankres denne i Miljø-, Natur- og Teknikudvalget.
Udvalget sekretariatsbetjenes af Ledelsessekretariatet.

Udvalgets funktionsperiode
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Udvalget er midlertidigt og fungerer indtil der foreligger en Miljø-, Natur- og
Bæredygtighedspolitik til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, dog
senest medio 2019.

Økonomi og ressourcer
I Budget 2018-2021 (vedtaget af alle Byrådets partier og lister) er der i forbindelse med politikområdet ’Politisk organisation og Beredskab’ afsat
40.000 kr. pr. år til et § 17.4 udvalg- grøn politik.
Der udbetales ikke honorar til formand eller medlemmer.

Beskrivelse af procesplanen
Procesplanen forelægges ved første møde i § 17 stk. 4 udvalget, men kan
se ud som følger:
1. Opstartsfase
2. Ide- og dialogfase
3. Bearbejdningsfase
4. Høringsfase
5. Beslutningsfase
6. Realisering
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