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Indledning 
 
Nærværende kommissorium for Kerteminde Kommunes bæredygtighedsråd er blevet til på baggrund af det 
arbejde som §17 stk. 4.-udvalget vedr. Miljø,- Natur- og Bæredygtighedspolitik har udført og afsluttet 1. 
kvartal 2020. 
 
For at sikre fremdrift i processen frem mod øget bæredygtighed, fastholde medinddragelse, samarbejde og 
ansvar i processen og for at skabe et forum for debat og ideudvikling foreslog udvalget, at Kerteminde 
Kommune opretter et Bæredygtighedsråd: 
 
Et råd bestående af politisk valgte medlemmer, repræsentanter for organisationer og foreninger samt 
personligt valgte medlemmer. Et råd som medvirker til udvikling af bæredygtige, nye ideer og projekter til 
gavn for lokalsamfundet, og er et forum for videndeling og inspiration for offentlige og private 
løsningsorienterede bæredygtige initiativer. 
 
Udvalget pegede på at bæredygtighedsrådet vil kunne få en central placering i forbindelse med udviklingen 
hen mod et bæredygtigt lokalsamfund; og at Bæredygtighedsrådet herigennem vil kunne bidrage og 
inspirere til udvikling af fællesskab, tillid og samspil mellem beslutningstagerne. 

 
I forbindelse med arbejdet med bæredygtighed blev der fra udvalgets side lagt vægt på sikring af dynamik, 
fremdrift og tilpasning til ændrede vilkår over tid. Bæredygtighedsrådets formål, sammensætning og 
kompetenceområder skal være med til at sikre dette. Intentionen er at Bæredygtighedsrådet får en 
sammensætning, som er bredt funderet i kommunen, samtidig med at rådet kommer til at bestå af 
engagerede og motiverede medlemmer. 
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Kommissorium for Kerteminde Kommunes Bæredygtighedsråd 
 
Formål 
Bæredygtighedsrådet har til formål: 
 

• At medvirke til implementeringen af Kerteminde Kommunes bæredygtighedspolitik og til at 
fremme en kontinuerlig udvikling af offensive og konstruktive bæredygtige løsninger både i de 
kommunale aktiviteter og i lokalområdet. 
 

• At være forum for dialog og øget samarbejde om bæredygtighed mellem borgere, 
interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, politikere og administrationen i Kerteminde 
Kommune, og herunder formidle netværkssamarbejde om bæredygtighed i lokalområdet. 
 

• At bidrage til bæredygtighed i udvikling, forankring og implementering af Kerteminde Kommunes 
DK2020-klimahandlingsplan, der skal føre til CO2-neutralitet for kommunen som geografisk 
område. 
 

• At rådgive Byråd og administration i forhold som vedrører bæredygtighed i Kerteminde Kommune, 
herunder bæredygtighedshandleplanen. 
 

• At indgå i en høringsproces om specifikke, udvalgte emner vedrørende bæredygtighed i Kerteminde 
Kommune. 
 

• At være et forum for inspiration og udvikling af innovative ideer for indsatser omkring 
bæredygtighed. 

 
• At synliggøre bæredygtighedsarbejdet i Kerteminde Kommune. 

 

Reference 
Bæredygtighedsrådet forankres i Miljø, Natur og Teknikudvalget. 
 
Sekretariatsfunktionen for Bæredygtighedsrådet varetages af Kerteminde Kommunes administration via 
afdelingen Kultur, Fritid og Faciliteter. 

 
Medlemmer 
Bæredygtighedsrådet består af 15 medlemmer. Formanden vælges af Bæredygtighedsrådet selv blandt 
rådets medlemmer. 

 
2 personer udpeges til Bæredygtighedsrådet blandt byrådets medlemmer. De øvrige 13 medlemmer 
hverves således at de repræsenterer forskellige kompetencer, interesser og organiseringer: 
 

• Administrationen indbyder relevante aktører, eksempelvis organisationer, foreninger, 
virksomheder m.fl. til at indstille en kandidat til rådet. 
 

• Administrationen søger offentligt efter borgere, der kan tænke sig at opstille til rådet. Ansøgere  
opfordres til både at tilkendegive ønsker om optagelse i bæredygtighedsrådet samt ønsker om at 
kunne indgå i en eventuel arbejdsgruppe tilknyttet rådet. 
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På baggrund af de indkomne indstillinger og ansøgninger udarbejder administrationen en prioriteret liste 
over kandidater, idet der ud over den generelt brede repræsentation i Bæredygtighedsrådet også 
tilstræbes en bred aldersmæssig og ligelig kønsmæssig repræsentation. 
 
Økonomiudvalget indstiller på baggrund heraf 13 medlemmer til endelig godkendelse i byrådet. 
Administrationen bemyndiges til at udvælge et antal suppleanter blandt de indkomne kandidater. 
 
Medlemmerne sidder i en valgperiode. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i rådet, dog udbetales der 
vederlag til formandsposten.  
 
Ved eventuelle frafald i valgperioden indtræder de valgte suppleanter. 
 
Chefen for Kultur, Fritid og Faciliteter deltager som observatør i rådet. 

 
Arbejdsgrupper 
Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, der i en fastlagt periode kan arbejde med konkrete 
emner, relateret til bæredygtighed. Rådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at nedlægge en arbejdsgruppe. 
 
Alle kan deltage i en arbejdsgruppe, dog skal mindst ét af medlemmerne samtidig være 
medlem af Bæredygtighedsrådet. Sammensætningen og størrelsen af arbejdsgruppen besluttes af 
Bæredygtighedsrådet, og arbejdsgruppen referer alene til bæredygtighedsrådet. 
 
Arbejdsgruppen holder selvstændige møder, hvor gruppen selv fastlægger arbejdsformen. 
 
Arbejdsgruppen afleverer en skriftlig sammenfatning over gruppens arbejde og resultater m.m. til 
Bæredygtighedsrådet. 

 
Kompetence 
Bæredygtighedsrådet er rådgivende overfor Byråd og administration. 

 
I forbindelse med beslutning og sagsbehandling har Byråd og administration ikke generelt høringspligt 
overfor Bæredygtighedsrådet. Kun på de her specifikt nævnte områder er der høringspligt: 
 

• Den årlige handlingsplan for bæredygtighed i Kerteminde Kommune. 
 

• Revision af Kerteminde Kommunes bæredygtighedspolitik. 
 
Bæredygtighedsrådet kan foreslå sager forelagt for politiske udvalg sammen med øvrigt 
materiale, der fremlægges af administrationen. De politiske udvalg kan indkalde repræsentanter 
for Bæredygtighedsrådet til deltagelse i behandlingen af sager, hvortil Bæredygtighedsrådet har 
fremsendt udtalelser og anbefalinger. 
 
Bæredygtighedsrådet udarbejder i samarbejde med sekretariatet for rådet en årlig redegørelse over dets 
virke. 
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Møder 
Rådets møder er ikke offentlige. Dog kan rådet bestemme, at der inviteres andre personer end 
rådets medlemmer, eksempelvis fagpersoner, til at deltage i et eller flere punkter. 
 
Bæredygtighedsrådet afholder møde minimum 4 gange årlig, og efter behov flere. Heraf er et møde 
reserveret til formidling af information og viden om bæredygtighed til rådets medlemmer. 
 
Mødeindkaldelse og referat: 
 

• Sekretariatet varetager udsendelse af mødeindkaldelse, dagsorden og beslutningsreferater til 
medlemmerne. 

 
• Dagsorden udsendes 2 uger før mødets afholdelse. Ca. 3 uger før mødet sendes forespørgsel om 

dagsordenspunkter til rådets deltagere. 
 

• Senest 2 uger efter mødet udsendes referat. Bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i 
hænde senest 1 uge efter referatet er fremsendt til gennemlæsning. Referatet er offentligt 
tilgængeligt på Kerteminde Kommunes hjemmeside efter godkendelse. 

 
Bæredygtighedsrådet fastlægger selv sin arbejdsform. 
 
 

Godkendelse og ændring af kommissorium 
Kommissoriet er godkendt af Byrådet ved beslutning den 29. april 2021, og administrativt 
konsekvensjusteret 29. juni 2021. 
 
Bæredygtighedsrådet indstiller via flertalsbeslutning ændringer eller tillæg til kommissoriet til godkendelse 

i Byrådet. 

 


