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Udpegning af medlemmer til Klima- & Energirådet

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2017 er forligspartierne enedes om, at ind-
satsen over for miljø og energi-bæredygtighed skla understøttes ved at etablere et Kli-
ma- og Energiråd. 

I 2015 var der en forsøgsperiode med et Klima- & Energiråd. Rådet arbejdede med udar-
bejdelse af handleplan for Borgermesterpagten, udabejdelse af strategi for udvikling af 
fjernvarme samt risikostyringsplan for Juelsminde. Efter endt evaluering, anbefalede rå-
det, at rådet skulleviderføres med øget administrativ støtte. Rådet skal bl.a. indgå i dia-
log og udvikling med lokalområderne med henblik på en styrket indsat i forhold til Agen-
da 21 indsatsen. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at Klima- & Energirådet skal bestå af en politisk valgt formand 
samt 1-2 medlemmer fra henhodlsvis Udvalget for Teknik og udvalget for Fritid og Fæl-
lesskab. Derudover skal Klima- & Energirådet bestå af 4-6 eksterne medlemmer. Med-
lemmerne af Klima- og Energirådet skal arbjede med bæredygtig velfærd med udgangs-
punkt i miljømæssig bæredygtighed. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at der skal skabes 
(mange) små sucesser, og at der skal være en bred inddragelse af borgere og virksom-
heder – herunder ske en styrket formidlingsindsats. Klima- og Energirådet skal igangsæt-
te projekter og opgaver, som kan udføres i ad-hoc grupper bestående dels af udvalgets 
medlemmer fra rådet, og af andre ekstrerne aktører, der brænder for et specifikt emne. 

Når de politiske medlemmer af Klima- og Energirådet er valgt, vil der blive udarbejdet 
kommissorium for rådet. 

Som kick-off på Klima- og Energirådets arbejde har arbjedsgruppen besluttet af invitere 
borgere og erhvervsfolk til et foredrag med Steen Hildebrandt, der aktuelt har et skarpt 
fokus på FN’s 17 verdensmål og på, hvordan disse nu og i fremtiden vil påvirke stat, re-
gioner og kommuner. Arrangementet kommer til at foregå den 21. februar 2018 kl. 
19.00. Invitationen udsendes særskilt. Efter foredraget skal den politiske del af Klima- og 
Energirådet vælge de eksterne aktører. 


