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1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Dagsorden godkendt 
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2. Besøg hos Eurec 

Beslutningstema 

Mødet indledes kl. 14 med besøg hos Eurec på Spettrupvej 1. Det er gruppen der arbejder 
med et potentielt plastik projekt, der har denne aktivitet, men øvrige fra rådet er velkomne 
hvis det har interesse. 
På baggrund af besøget, drøfter rådet den videre vej i projektet.  

Beslutning 

Arbejdsgruppen for plast projekt besøgte Eurec og fik noget mere indsigt i plastik affald. 
Arbejdsgruppen fortsætter projektet. 
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3. Oplæg til formidlingsplatform  

Beslutningstema 

Klima- & Energirådet skal tage stilling til oplægget og drøfte hvordan de vil arbejde med 
formidling af aktiviteter. 

Sagsfremstilling 

Klima- & Energirådet har ved flere lejligheder drøftet ønsket om at formidle og kommunikere 
mere om de ting vi arbejder med både i rådet og i kommunen generelt.  
I Compas arbejdes der ligeledes med formidling af aktiviteter og aktører i Compas. Der 
vurderes at kunne være synergi ved at køre nogle af Klima- & Energirådets formidlingsopgaver 
på samme måde. 
  
Anne og Merete fra Compas præsenterer et oplæg. 

Administrationen indstiller, 

at rådet drøfter oplægget og beslutter hvad der skal sættes i gang ud fra dette. 

Beslutning 

Klima- & Energirådet har et ønske om at ville intensivere kommunikationsindsatsen om de 
projekter, der er i Rådet. Som det er i dag, kommunikeres hver enkelt indsats enkeltstående, 
og dermed opnås der ikke synergi mellem de forskellige kommunikationsindsatser. Det er 
desuden en ny opgave, hver gang der skal laves kommunikation, hvorfor der ofte bruges 
unødigt mange ressourcer på den enkelte kommunikationsopgave.  
På den baggrund har Anne Poulsen og Merete lavet et udkast til elementer, som en 
mediestrategi kunne indeholde samt et forslag til en medieplatform, som kan danne rammen 
om historierne. Formålet er grundlæggende at samle historierne, sådan at de samlet set giver 
den højest tænkelige værdi for kommunen som helhed og for de enkelte 
projekter/institutioner.  
Præsentationen er vedhæftet. 
  
Beslutningen blev, at beslutningen om kommunikationsstrategi udsættes til strategiseminar, 
hvor også FN verdensmål arbejdet skal bearbejdes. 

Bilag 

 Mediestrategi 
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4. FN verdensmål indsats i Byrådet 

Beslutningstema 

Klima- & Energirådet skal tage stilling til den videre proces med FNs verdensmål.  

Sagsfremstilling 

I november arbejdede udvalgene med FNs verdensmål, og udvalgte nogle delmål de ønsker at 
have fokus på. Det skal besluttes hvordan vi vil arbejde videre med FNs verdensmål i 
kommunen. 
I december behandles Agenda 21 strategien på byrådet. Denne strategi har en kobling på FNs 
verdensmål. Det er Klima- & Energirådets ansvar at følge op på strategien. 
Det er arbejdsgruppens forslag at det videre arbejde deles i tre niveauer: 
1: Visionen - her vil være en kobling til Agenda 21 strategien 
2: Hvordan gør vi det - hvilke værktøjer bruger vi, hvordan faciliterer vi. 
3: Hvad gør vi - her fokuseres på konkrete indsatser som både kan udspringe på 
udvalgsniveau og på institutionsniveau.  
  
Der rundsendes et oplæg ugen før mødet.  
  

Administrationen indstiller, 

at rådet beslutter det næste skridt for arbejdet med FNs verdensmål. 

Beslutning 

Udsættes til strategiseminar. 
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5. Udvælge nominerede til bæredygtighedsprisen 

Beslutningstema 

Klima- & Energirådet skal beslutte hvem der skal nomineres til årets Bæredygtighedspris.  

Sagsfremstilling 

Den 8. januar 2020 har Hedensted Erhverv Nytårskur. I den forbindelse uddeler Klima- & 
Energirådet en bæredygtighedspris.  
  
Klima- & Energirådet ønsker at sætte fokus på bæredygtighed og ønsker at belønne gode 
initiativer og resultater.  
  
Følgende proces for nominering: 

         Man kan nominere andre virksomheder/ organisationer men også sig selv 
         Nomineringen kan også foretages af Hedensted Kommune 
         Der annonceres efter kandidater på Facebook, Linkedin m.v. sidst i november med frist 

15.12. 
         Klima- & Energirådet er dommere 

  
Prisen gives til for en særlig indsats for bæredygtighed og bidrag til den grønne omstilling i 
Hedensted Kommune. 
  
Følgende kriterier er i spil:  

         CO2 reduktioner 
         Reduktion af ressourceforbrug og anvendelse af bæredygtige materialer 
         Brug af/ fokus på FNs verdensmål 
         Medarbejder involvering i den grønne omstilling. Har virksomheden hele organisationen 

med? 
         Den gode ide/ innovation 

  
  
Klima- og Energirådet vil ikke arbejde ud fra en scoringstabel men have frihed til at vælge 
mellem de indsendte forslag. Det vigtigste er at der kan argumenteres for valget med et eller 
flere af kriterierne.  
  
Det er Klima- og Energirådet i Hedensted kommune, som står for uddelingen og bedømmer de 
nominerede. Rådet lægger vægt på at er er ydet en, for virksomheden eller organisationen, 
særlig indsats.  
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Administrationen indstiller, 

at Klima- & Energirådet udvælger vinder til årets Bæredygtighedspris. 

Beslutning 

Carsten Steffensen havde udvalgt 8 nominerede til Klima- & Energirådets Årspris. Ud fra de 
valgte kriterier gennemgik Rådet de nominerede og valgte Hedensted Fjernvarme til at 
modtage Klima- & Energirådets pris 2019. Prisen består af to billeder fra Skøtt Studio, hvor 
rammerne er produceret af palletræ fra Nilan.  
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6. Eventuelt 

Beslutning 

Intet 
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