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Åben overskrift 

 

Klima- og Energiråd for Hedensted Kommune  

 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til Kommissorium, deltagelse og forretningsorden for 

et Klima- og Energiråd i Hedensted Kommune 

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

Personale 

 

Historik 

Udvalget for Teknik besluttede på sit møde den 12. august 2014, at oprette et Klimaråd 

med deltagelse af repræsentanter for lokale erhvervsvirksomheder, foreninger og ildsjæ-

le. 

 

Sagsfremstilling 
Udfordringerne ved et ændret klima håndteres i Hedensted Kommune ved  

 at forebygge og finde konkrete, helhedsorienterede og optimale løsninger, så de 

samlede samfundsmæssige omkostninger ved ændringerne i klimaet minimeres. 

Gennem kommuneplanen har vi siden 2009 arbejdet med at forebygge. Med For-

slaget til Risikostyringsplan for Juelsminde, tages de første samlede skridt til ak-

tivt at klimasikre områder i kommunen gennem konkrete tiltag i forhold til over-
svømmelser. 

 At begrænse påvirkningen af klimaet med udgangspunkt i målet om at gøre 

kommunen ”tilnærmelsesvis CO2 neutral”. 80% af CO2 udledningen stammer fra 

vores energiforbrug, de restende 20% fra landbruget. Indsatsen fokuseres derfor 
på at begrænse CO2 udledningen fra energiforbruget.  

Der forestår en stor opgave med at tilpasse kommunen til et ændret klima, og til at be-

grænse CO2 udledningen ved at omlægge vores energiforbrug. Derfor forslås rådet be-

nævnt ”Klima- og Energiråd”. I 2015 er der en række store og vigtigste opgaver: 

 en handlingsplan for at begrænse CO2 udledningen med mindst 20% inden 2020. 
Kommunen har forpligtet sig hertil ved at tilslutte sig EU´s Borgmesterpagt. 

 En strategi for fjernvarmens udvikling. Strategien udarbejdes i samarbejde med 

fjernvarmeværkerne efter aftale mellem Udvalget for Teknik og fjernvarmevær-
kernes bestyrelser.  

 En handlingsplan for aktivt at klimasikre udsatte områder i kommunen. 



Administrationen anbefaler på den baggrund, at  

 Klimarådet benævnes ”Klima- og Energiråd”, at 

 Klima- og Energirådet i først og fremmest oprettes med henblik på at bidrage til 

løsningen af de store opgaver, der påbegyndes i 2015, hvorefter rådets virke eva-

lueres ved udgangen af 2015, og rådets eventuelle fortsættelse besluttes.  

 

 At Klima- og Energirådet bemandes med repræsentanter for lokale erhvervsvirk-
somheder, foreninger og ildsjæle, og at 

 Klima- og Energirådet får til opgave at initiere en bæredygtig udvikling med sær-
ligt fokus på at reducere udledningen af CO2 samt til at klimasikre kommunen. 

Klima- og Energirådet forventes at understøtte dialog mellem kommune, borgere og er-

hvervsliv om en langsigtet indsats, hvorfor børn og unge forventes at få særskilt fokus. 

Klima- og Energirådet forventes at initiere aktiviteter, der skaber sammenhæng mellem 
udfordring, ideer, planer, strategier og handling.   

Oprettelse af Klima- og Energiråd 

Et Klima- og energiråd kan oprettes efter forskellige principper, fx: 

1. Klima- og Energirådet er rådgivende, eller  

2. Klima- og Energirådet rådet er rådgivende og tilføres midler, som rådet forvalter 
til projekter, event etc. 

3. Fri tilmelding til Klima- og Energirådet, hvor rådets størrelse og sammensætning 
ikke på forhånd lægges fast 

4. Klima- og Energirådet sammensættes af medlemmer udpeget af organisationer og 

foreninger efter invitation 

5. Klima- og Energirådets medlemmer udpeges personligt 

6. Klima- og Energirådet sammensættes med repræsentanter for Byrådet, kommu-

nens administration samt medlemmer udpeget af organisationer og foreninger 
suppleret med personligt udpegede medlemmer  

Administrationen anbefaler, at  

 Klima- og Energirådet sammensættes således, at rådet bedst muligt understøtter 

dialog mellem parterne og sammenhæng mellem ideer, planer, strategier og 

handling. Administrationen anbefaler at rådet etableres efter pkt. 1 og 6.  
 

Forslag til rammer for Klima- og Energiråd i Hedensted Kommune 

 

Forslag til formålsbeskrivelse 

Klima- og Energirådet initierer en bæredygtig udvikling med særligt fokus på at reducere 
udledningen af CO2 samt til at klimasikre kommunen.  

Klima- og Energirådet forventes at understøtte dialog mellem kommune, borgere og er-
hvervsliv om en langsigtet indsats, hvorfor børn og unge forventes at få særskilt fokus.  

Klima- og Energirådet forventes at initiere aktiviteter, der skaber sammenhæng mellem 
udfordring, ideer, planer, strategier og handling.   

Forslag til kommissorium 



Klima- og Energirådet nedsættes med følgende kommissorium: 

 At være idéskaber og sparringspartner for Udvalget for Fritid & Fællesskab og for 

Udvalget for Teknik  

 At involvere erhvervsliv, industri, uddannelsesinstitutioner og borgere med sær-

skilt fokus på børn og unge, og med henblik på at udvikle og implementere klima- 

og bæredygtighedstiltag 

 At være et rådgivende organ baseret på dialog og således uden formel kompeten-

ce  

Forslag til Klima- og Energirådets sammensætning 

Principper: 

 10 medlemmer udpeges af foreninger og organisationer 

 2 personligt udpegede medlemmer  

 2 medlemmer af Hedensted Byråd 

 2 medlemmer på chefniveau fra Hedensted Kommunes administration 

Udmøntning af principper: 

 Det Fælles Landdistriktsråd - 1 repræsentant 

 Varmeværker - 1 repræsentant 

 Vandværker - 1 repræsentant 

 Dansk Naturfredningsforening - 1 repræsentant 

 Hedensted Spildevand - 1 repræsentant 

 Dansk Industri - 1 repræsentant 

 Landbrug & Fødevarer / Bæredygtigt Landbrug - 1 repræsentant 

 NRGI / Energi Midt / Dong Energy - 1 repræsentant 

 Insero - 1 repræsentant  

 VIA - 1 repræsentant 

 Personligt udpegede – 2 repræsentanter udpeges af Teknisk Udvalg 

 Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller og Chef for Fritid & Fællesskab Anette 

Marqvardsen - 2 repræsentanter 

 Formand for Fritid & Fællesskab Liselotte Hillestrøm og Formand for Teknikudval-

get Lene Tingleff - 2 repræsentanter 

Forslag til forretningsorden 



Der foreslås følgende forretningsordenen for Hedensted Kommunes Klima- og Energiråd: 

 Klima- og Energirådet vælger formand og næstformand blandt medlemmerne 

 Klima- og Energirådet holder fire årlige møder. 1 af møderne afsluttes med et fæl-

lesmøde med Udvalget for Fritid og Fællesskab og Udvalget for Teknik.  

 Mødernes struktur og indhold i øvrigt fastlægges af Klima- og Energirådet  

 Den fortløbende kommunikation mellem Klima- og Energirådet og Hedensted 

Kommune sikres ved, at referater, beslutninger mv. fremsendes til gensidig orien-

tering  

 Klima- og Energirådet råder ikke over egne midler  

Med henblik på at optimere samspillet mellem Klima- og Energirådet og Hedensted 

Kommunes administration etableres et ”samskabelsesrum” med repræsentanter for Læ-

ring (Center for Pædagogisk Udvikling), Fritid og fællesskab (By & Landskab, Infrastruk-

tur & Transport, Kommunale Bygninger, Natur & Miljø) og Politik & Udvikling (Hedensted 

Erhverv).  

 

Sekretariatsfunktionen varetages af Fritid & Fællesskab.  

 

Kommunikation 

Foreninger og organisationer anmodes om at udpege en repræsentant til Klima- og Ener-

girådet. Der tages personlig kontakt til personer, som ønskes personligt udpeget til rådet. 

 

Lovgrundlag 

Ingen bemærkninger  

 

Indstilling 

Administrationen indstiller 

 

Indstillingens indhold 

at Forslag til formål, kommissorium og forretningsorden for Klima- og Energirådet godkendes 

at Klima- og Energirådet sammensættes efter de foreslåede principper og forslaget til udmønt-

ning af principper 

at Udvalget drøfter forslag til personligt udpegede medlemmer til Klima- og Energirådet 

 

 

 

 


