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Kommissorium for

”Udvalg for bæredygtig udvikling og grøn omstilling”

Formål:
Slagelse Kommune ønsker at fremme dialogen og samarbejdet med aktører i lokalsamfundet om,
hvordan vi skaber en bæredygtig og grøn kommune. Derfor nedsættes ”Udvalg for bæredygtig
udvikling og grøn omstilling”. Vi vil have et åbent samspil mellem politikere, forvaltning, institutioner og offentligheden og ønsker, at initiativerne forankres bredt. Udvalget skal give kommunens indsatser inden for bæredygtig udvikling og grøn omstilling et virkelighedstjek og sørge for,
at der er ejerskab og opbakning til initiativerne i lokalsamfundet.
Udvalget skal fungere som tænketank og sparringsorgan for Slagelse Kommune. Udvalget skal
arbejde for en bæredygtig udvikling og grøn omstilling af hele kommunen ud fra FN verdensmål
nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” med særlig fokus på:








Mindske alle former for spild
Understøtte affaldssortering
Fremme genbrug og robust produktion med henblik på at reducere forbruget
Reducere pesticidforbruget og udbrede og udvikle markedet for økologiske fødevarer
Fremme bæredygtig indkøbspraksis, herunder særligt lokalt producerede varer og økologi
Mindske bidrag til CO2-udledning
Bidrage til at udbrede viden og forståelse for en bæredygtig udvikling

Udvalget skal bidrage med at kvalificere og udvikle konkrete indsatser og projekter inden for bæredygtig udvikling og grøn omstilling med henblik på at sikre, at indsatserne:
-

Har reel, positiv effekt på klima, miljø mv.
Fremmer udvikling i Slagelse Kommune, herunder landdistriktsudvikling
Skaber mening for og forankres hos borgere, institutioner og virksomheder
Koordineres med og skaber synergi til andre indsatser i og uden for kommunen

Opgaver:
Med udgangspunkt i ovenstående fokusområder består arbejdet i at:
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-

Bidrage til både at videreudvikle eksisterende indsatser og projekter og komme med forslag
til nye.
Synliggøre og forankre bæredygtig udvikling og grøn omstilling i kommunen, bl.a. ved at inddrage lokale institutioner (herunder specifikt uddannelsesinstitutioner), organisationer, borgere og virksomheder i arbejdet, f.eks. gennem netværk, workshops mv.

Udvalget har en rådgivende funktion og er ikke tillagt beslutningskompetence, men det forventes
at udvalget aktivt – efter godkendelse i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - kan igangsætte og
deltage i konkrete indsatser og projekter.
Udvalget skal senest i første kvartal 2019 have udarbejdet og politisk godkendt en aktivitetsplan.
Udvalget afrapporterer efter behov løbende til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.
En samlet afrapportering med konkrete forslag til politisk behandling skal ske senest med udgangen af 2020.
Udvalget beskæftiger sig som udgangspunkt ikke med myndighedsopgaver og opgaver relateret
til naturområdet.

Medlemmer
Der udpeges cirka 7-9 personer til udvalget. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget træffer beslutning om den endelige sammensætning af udvalget.
Medlemmerne udpeges personligt. Der lægges vægt på, at medlemmerne har et bredt interessefelt og kan bidrage med viden, som kan inspirere og kvalificere udvalgets arbejde. Det forventes,
at medlemmerne er engagerede, bringer deres netværk i spil, har interesse for udvikling af Slagelse Kommune, kan udfordre og samtidig understøtte vedtagne politiske visioner og mål.
Som udgangspunkt kan følgende blive optaget:
 Repræsentant (er) for grønne organisationer
 Repræsentant (er) for forsyningsselskaber og affaldsselskab
 Repræsentant (er) for lokalråd eller andre borgergrupper
 Repræsentant(er) for virksomheder
 Repræsentant (er) for uddannelsessektoren
 Repræsentant for boligselskaber
 Repræsentant for landbrugsorganisationer
 Særlige videnspersoner inden for udvalgets arbejdsområder
 ”Wildcard”
Der tilstræbes en bred sammensætning af udvalget.
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Udvalget kan vælge ad hoc at inddrage andre personer med særlige kompetencer eller viden,
som er relevant for udvalgets arbejde.
Byrådsmedlemmer kan ikke optages som medlem af udvalget.
Udvalget konstituerer sig selv, herunder valg af formand.

Juridisk grundlag
Styrelseslovens § 17, stk. 4.

Organisatorisk placering
Udvalget refererer til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.
Center for Miljø, Plan og Teknik har opgaven med at sikre, at administrationen som helhed servicerer udvalget, herunder varetager sekretariatsbetjening af udvalget.

Budget
Der afsættes 75.000 kr./årligt til drift af udvalget.
Der udbetales ikke diæter til udvalgets medlemmer.

Funktionsperiode
Fra 1. januar 2019 og 2 år frem.

Møder
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform.
Det forventes, at der afholdes ca. 4 ordinære møder årligt. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinære møder.
Der afholdes dialogmøder med Miljø, Plan- og Landdistriktsudvalget efter behov.
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