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1. Motivation/baggrund for nedsættelse af Klima- & Energirådet (rådet) 

 

Budgetaftalen 2017: Forligspartierne er enige om, at indsatsen over for miljø og energi-

bæredygtighed skal understøttes. Der etableres et Klima- & Energiråd. Rådet skal bl.a. 

indgå i dialog og udvikling med lokalområderne med henblik på en styrket indsats i for-

hold til Agenda21-indsatsen. 

 

2. Formål 

 

Visionen for Klima- & Energirådet er at skabe bæredygtig velfærd og bæredygtig vækst 

med udgangspunkt i miljømæssig bæredygtighed. Dette skal skabes med borgerne og 

ikke til borgerne. Derfor er det afgørende at rådet formår at engagere til handling.  

 

Formålene er:  

 Reducere CO2 udledningen 

 Drikkevand nok til alle 

 Borgere i byer og det åbne land må ikke ”drukne i vand” 

 Natur og adgang til natur 

 

 

Målgrupperne er: 

 Skoler/ børn 

 Erhverv 

 Borgere/ lokalråd 

 Kommunen som virksomhed 

 

3. Mål 

 

Rådet ønsker både at arbejde med små, hurtige succeser og med nogle mere langsigtede 

aktiviteter, der har større effekt.  

 

Der ønskes generelt at arbejde med inddragelse af skoler og borgergrupper.  

 

Derudover er følgende emner udvalgt:  

 Adgang til natur kombineret med klimatilpasning/ vand  

 Koble vand og natur (sårbare områder) 

 Beskytte drikkevand – i kombination med stigende grundvandsproblemer 

 

 Facilitere udbygning af fjernvarme 

 Facilitere processer for borgere udenfor fjernvarmeområder, der kan give mulig-

hed for bæredygtig forsyning. Eventuelt kollektiv forsyning i klynger.  

 Solvarme/ solceller – når reglerne/ afgifter tillader det. 

 

Konkrete ideer: 
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 Kloakering i Uldum kan eventuelt kobles sammen med udbygning af fjernvarme. 

Kan eventuelt foretage undersøgelse i Uldum hvor borgernes holdning til fjern-

varme kortlægges. 

 

 Der planlægges besøg for rådet på Samsø, hvor vi både kan høre hvordan Energi-

akademiet har mobiliseret folk, og hvor vi selv kan arbejde med lokale aktiviteter.  

 

 

 

4. Rådets udbytte 

 

Aktiviteterne, der er initialiseret af Klima- & Energirådet, skal have haft en positiv effekt 

på den bæredygtige velfærd i Hedensted Kommune.  

Der skal være en positiv udvikling i forhold til formålene.  

 

Resultatet skal bruges som katalysator for flere aktiviteter og projekter, der kan under-

støtte de strategiske mål i Hedensted Kommune. Resultaterne for de enkelte projekter, 

henvender sig til de borgere og samarbejdspartnere, der deltager. De overordnede resul-

tater henvender sig til beslutningstagere – herunder især Hedensted Byråd – som kan 

beslutte at benytte erfaringerne i det videre arbejde i Hedensted Kommune.  

 

 

5. Rådets sammensætning 

 

Formand (politisk): Ove Kjærskov Nielsen 

Politiske medlemmer: Torsten Sonne Pedersen, Claus Thaisen, Lars Poulsen, Ove Kjær-

skov Nielsen 

Eksterne medlemmer: Lars Jensen, Løsning – Henrik Narud, Daugaard – Lone Jakobs-

gaard, Dansk Produktions Univers – Anders Møller, Hedensted Fjernvarme  

 

Klima- & Energirådet skal bestå af medlemmer, der kan lyst til at arbejde på et mere 

overordnet niveau, og som har en bred interesse for rådets arbejde. Det er ligeledes væ-

sentligt at medlemmerne har ønsker om at aktivere deres netværk/ relationer, både når 

der skal kommunikeres om rådets resultater og når der skal sættes konkrete projekter 

og aktiviteter i gang. Rådets netværk kan blive en del af følgegruppen for Klima- & Ener-

girådet.  

 

Ud over selve rådet, arbejdes der med en følgegruppe. Følgegruppen er dynamisk, og 

kan indeholde alle om er interesseret i at følge med i, og/ eller bidrage til, rådets arbej-

de. I første omgang vil følgegruppen alene bestå af en mailingliste, som modtager løben-

de orientering om arbejdet, og invitationer til deltagelse i projekter eller aktiviteter. 

Gruppen kan senere blive organiseret anderledes, hvis der vurderes at være behov for 

det.  

 

Forretningsorden 

 Formand og medlemmerne af Klima- & Energirådet er foreløbig valgt indtil evalue-

ringen, efter 2 år. 

 Klima- & Energirådet holder 4-5 årlige møder. Et af møderne afsluttes med et fæl-

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

struktur og indhold i øvrigt fastlægges af Klima- & Energirådet.  

 Den fortløbende kommunikation mellem Klima- & Energirådet og Hedensted 

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

tering.  

 Det er muligt – efter aftale med formanden – at holde ekstra møder, såfremt det 

vurderes relevant.  
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Rådet betjenes af Natur & Miljø, i det daglige af klimakoordinatoren. 

 

 

Formandens rolle 

 Dagsorden til møderne koordineres sammen med formanden. 

 Formanden kan udtale sig i pressemeddelelser på vegne af rådet. 

 Formanden kan, sammen med administrationen, vælge at igangsætte mindre ak-

tiviteter mellem møderne, såfremt de flugter med rådets vision og succeskriterier. 

 Formanden er ordstyrer på møderne. 

 

 

6. Tidsramme 

 

Klima- & Energirådet har, som udgangspunkt, ikke noget sluttidspunkt.  

 

Kommissoriet revideres efter 2 år – inden 31. december 2019.  

 

7. Økonomi/ressourcer 

 

Der er afsat ressourcer til en Klimakoordinator for perioden 1. november 2017 til 31. ok-

tober 2019, som skal understøtte rådets arbejde.  

 

Der er ikke afsat yderligere økonomi til drift af Klima- & energirådet. Det betyder at akti-

viteter, skal holdes inden for rammen af økonomien i Udvalget for Fritid & Fællesskab og 

Udvalget for Teknik.  

 

Det er relevant at se på andre muligheder for at finansiere aktiviteter i rådet, da dette vil 

kunne give mere udbytte af rådets arbejde. Dette kan både være muligheder inden for 

den kommunale økonomi og muligheder for ekstern støtte.  

 

8. Evaluering 

 

Rådets arbejde evalueres en gang årligt. 

 

Evalueringen består i at evaluere og vurdere på rådets form, virke og effekt. I forbindelse 

med evalueringen kan der ske tilpasninger af kommissoriet, såfremt det vurderes rele-

vant.  

 

Efter endt evaluering, orienteres Udvalget for Fritid & Fællesskab, Udvalget for Teknik og 

derefter Byrådet.  

 

 

 

Kommissoriet er godkendt af de politiske medlemmer af Klima- & Energirådet den 26. fe-

bruar 2018 


