
Allerød Kommune

Natur og Miljø

Kommissorium for §17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, 
Energi-, og Naturstrategi.

1: Baggrund og formål

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 21.6. 2018, med afsæt i konstitueringsaftalen for 
2018-2021 samt i Styrelseslovens rammer for § 17, stk. 4-udvalg, at igangsætte processen 
for etablering af et §17, stk. 4 udvalg med ansvar for udarbejdelsen af Allerød Kommunes 
Miljø-, Energi-, og Naturstrategi med udgangspunkt i FN’s verdensmål. §17, stk. 4 udvalget 
er nedsat under byrådet og refererer til Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget. § 17, stk. 
4 udvalget kaldes herefter Opgaveudvalget for Verdensmålene – eller kort OV.  

Kommissoriet beskriver udvalgets formål, opgaver, tidsplan og mulig sammensætning. 
Kommissoriet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af to medlemmer udpeget af 
byrådet. 

Af konstitueringsaftalen fremgår
”Det er vigtigt, at vi lokalt bidrager til at mindske vores klima-aftryk, bruger vores 
ressourcer fornuftigt og forurener mindre. Derfor skal Allerød Kommune have fokus på 
den grønne omstilling. Vi skal reducere CO2 udslippet, investere i grønne løsninger i vores 
kommunale bygninger og øge anvendelsen af vedvarende energikilder. Hensynet til 
grundvandet og naturen skal tydeligt afspejle i vores lokalplaner. Med udgangspunkt i FN’s 
17 verdensmål skal der udarbejdes en miljø- energi- naturstrategi 2030 for Allerød 
Kommune. Der nedsættes derfor er §17 stk. 4 udvalg til udarbejdelse af strategien”.

Formålet med opgaveudvalget er, at udarbejde anbefalinger til en miljø- energi- og 
naturstrategi 2030 for Allerød Kommune med udgangspunkt i FN’s verdensmål samt at 
understøtte en grøn omstilling.

Ifølge planloven skal byrådet hvert 4. år i den første halvdel af byrådsperioden udarbejde 
en strategi for bæredygtig udvikling (Agenda 21). I Allerød Kommune har Agenda 21 
strategien traditionelt været en del af planstrategien. En ny miljø-, energi- og naturstrategi 
forankres derfor i planstrategien, og opgaveudvalget bidrager til planstrategiens indhold 
om bæredygtig udvikling, herunder særligt forankring af kommunens arbejde med af 
verdensmålene. 

Opgaveudvalgets opgave omfatter derfor udarbejdelse af anbefalinger til det stående 
udvalg (TEPMU):
Leverance 1: Planstrategiens indhold vedr. bæredygtighed baseret på FN’s verdensmåls 
for bæredygtig udvikling 
Leverance 2: Indhold i kommunens kommende Miljø-, Energi- og Naturstrategi 2030.
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2: Opgaveudvalgets opgaver

Opgaven udføres med afsæt i byrådets arbejde med en ny vision samt eksisterende 
politikker og strategier. Opgaveudvalget kan med udgangspunkt i verdensmålene også 
bringe nye perspektiver i spil og inddrage udviklingstendenser i det omgivende samfund. 

Opgaveudvalgets opgaver deler sig i de to førnævnte leverancer, som hver i sær 
understøtter udvalgets formål.

Som første leverance skal opgaveudvalget levere anbefalinger til planstrategiens afsnit 
vedr. bæredygtighed baseret på FN’s verdensmål. Udkast til planstrategien udarbejdes af 
Forvaltningen. De 17 verdensmål adskiller sig fra tidligere udviklingsmål i FN regi ved at 
være holistiske og adresserer bæredygtighed fra 17 forskellige men af hinanden 
afhængige målsætninger.   Opgaveudvalgets opgave er i den forbindelse, at udarbejde 
anbefalinger til hvilke mål, indsatsområder og initiativer Allerød Kommune skal fokusere 
på at indarbejde i planstrategien. Som en del af første leverance udarbejder udvalget 
anbefalinger til hvorledes verdensmålene kan danne ramme for fagudvalgenes, arbejde 
med bæredygtig udvikling. 

Som anden leverance skal opgaveudvalget udarbejde en samlet anbefaling, med en række 
temaer, der kan danne udgangspunkt for kommunens miljø-, energi- og naturstrategi. 
Temaerne skal, i leverancen, beskrives med mål, fokusområder og forslag til initiativer som 
kunne sættes i værk. Anbefalingerne bør forholde sig til handlemuligheder for aktører, 
herunder byråd, borgere, foreninger og virksomheder. Anbefalingerne skal tage afsæt i 
planstrategiens indhold vedrørende verdensmålene, bæredygtighed, natur, energi, og 
miljø. 

Opgaveudvalgets arbejde med anbefalinger til en miljø-, energi- og naturstrategi tager 
udgangspunkt i følgende: 

 FN’s verdensmål i en lokal kontekst, der kunne handle om: Hvordan 
operationaliserer Allerød Kommune FN’s verdensmål? samt hvordan og i hvor høj 
grad målene kan implementeres i den kommunale planlægning og drift. 

 Den bæredygtig grønne by, der kunne handle om: Bæredygtig byudvikling 
klimatilpasning, CO2 reduktion, energiforsyning, ressourceforbrug og affald 
(genanvendelse / cirkulær økonomi) og plads til natur og vand i byen. Temaet kan 
indgå i de kommunale drift af ejendomme. 

 Natur og landskab som fundament, der kunne handle om: Naturen som rekreativ 
oase, og naturens og landskabernes effekt på livskvalitet, naturmæssige værdier 
og biodiversitet. Temaet kunne indgå i den kommunale drift af egne grønne 
områder. 

 Partnerskab for handling, der kunne handle om: Inddragelse af og samskabelse 
med borgerne, virksomhederne og andre aktører i den bæredygtige udvikling af 
kommunen.

Begge leverancer skal udarbejdes ud fra principper om helhedstænkning, inddragelse og 
samarbejde, da dette også er grundlæggende for arbejdet med bæredygtighed og for 
verdensmålene. Derfor er det vigtigt, at såvel første som anden del af udvalgets leverancer 
også forholder sig til afledte effekter og tværgående påvirkning både globalt og lokalt.

Anbefalingerne skal samlet set give en tydelig retning for arbejdet med bæredygtig 
udvikling. Forslagene skal fokuseres med henblik på at opnå størst mulig effekt inden for 
kommunens nuværende økonomiske ramme. Opgaveudvalget kan ligeledes vælge at 
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supplere disse anbefalinger med anbefalinger, der har en længere tidshorisont og en 
yderligere økonomi. Sådanne forslag bør indeholde forslag til finansiering af tiltagene.  

3: Opfølgning på opgaveudvalgets arbejde

Opfølgning på opgaveudvalgets arbejde sker ved at formanden 5 gange undervejs giver en 
status til fagudvalget. Opgaveudvalget kan anbefale fagudvalget, at status videresendes til 
hele byrådet. Opgaveudvalget kan ligeledes anbefale fagudvalget, at medlemmer af 
udvalget kan få foretræde for udvalget fremlæggelse for udvalget.    

Status for leverance 1: Udarbejdelse af anbefalinger til kommunens arbejde med FN’s 
verdensmål
Første gang fremlægges for TEPMU i februar 2019, hvilke temaer, der arbejdes med i 
forhold til at indgå i planstrategiens afsnit om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Anden gang fremlægges for TEPMU udvalgets anbefalinger til mål, fokusområder og evt. 
initiativer til planstrategiens afsnit vedr. FN’s verdensmål, herunder anbefalinger til 
fagudvalgenes arbejde med FN’s verdensmål. Forud herfor har opgaveudvalget rettet 
henvendelse til alle fagudvalg for at få input til arbejdet med FN’s verdensmål. 

Status for leverance 2: Udarbejdelse af anbefalinger til Miljø-, Energi- og Naturstrategi 
2030.
Tredje gang fremlægger formanden opgaveudvalgets forslag til rammer og temaer for en 
ny Miljø-, Energi- og Naturstrategi 2030 til TEPMU. 

Fjerde gang gives TEPMU en status på udvalgets arbejde med temaerne og de foreløbige 
anbefalinger ift. indsatsområder og forankring. 

Femte gang fremlægges opgaveudvalgets samlede – og prioriterede – anbefalinger til 
kommunens miljø-, energi- og naturstrategi samt en evaluering af opgaveudvalgets 
arbejde. Opgaveudvalget skal forholde sig til om deres anbefalinger kan realiseres inden 
for kommunens eksisterende budget eller om det kræver ekstra midler at realisere 
anbefalingerne. Anbefalingerne opdeles i to: Indenfor og udenfor det eksisterende 
budget.
Når opgaveudvalget har afsluttet sit arbejde behandles udvalgets samlede anbefalinger i 
TEPMU, som indstiller til ØU og byråd om godkendelse. 

Udarbejdelse af miljø-, energi- og naturstrategi
På baggrund af fagudvalgets indstilling og byrådets endelige beslutning som opfølgning på 
opgaveudvalget anbefalinger, vil der efterfølgende kunne udarbejdes et udkast til en 
miljø-, energi og naturstrategi, som kan behandles politisk. 

4: Opgaveudvalgets sammensætning

Opgaveudvalg (§17, stk.4 udvalg) adskiller sig fra stående udvalg ved at kunne bestå af 
medlemmer af byrådet og af øvrige deltagere, f.eks. borgere, eksperter eller interessenter, 
som ikke er medlem af byrådet. Opgaveudvalg er midlertidige og løber indtil den aftalte 
opgave er løst, hvorefter de nedlægges.

Økonomiudvalget besluttede i juni processen for rekruttering af medlemmer i 
opgaveudvalget. Arbejdsgruppen foreslår følgende: 

Opgaveudvalget består af 13 medlemmer. Fem medlemmer udpeges af byrådet blandt 
byrådets medlemmer ved brug af den D’honske metode. Formand for opgaveudvalget er 
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Merete Them Kjølholm, Radikale Venstre (jf. konstitueringsaftalen) og optager således en 
af de fem pladser. 

Fire medlemmer udpeges blandt lokale interessenter. De skal tilsammen dække 
interesseområderne: 

- FN’s verdensmål i en lokal kontekst
- Natur og landskaber
- Bæredygtige grønne byer 
- Partnerskab med borgere og virksomheder. 

Arbejdsgruppen foreslår, at interessenterne findes indenfor følgende foreninger: 
Lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for Bæredygtig Udvikling, 
Carbon20 udviklingsråd og en repræsentant fra en ungdomsforening, fx ungerådet eller 
elevrådet på Allerød Gymnasium.
 
Fire medlemmer udpeges som eksperter. Disse kan fx søges indenfor rådgivning, 
forskning/ uddannelse, KL, statslige eller regionale myndigheder eller institutioner, eller 
forsyningsselskaber. Disse medlemmer kan fx bidrage med kompetencer inden for 
bæredygtighed, energi, natur, klimatilpasning, cirkulær økonomi, offentlig/privat 
samarbejde, innovation, samskabelse/borgerinddragelse og implementering af FN’s 
verdensmål.

Midlertidige deltagere:
Opgaveudvalget kan efter behov invitere fageksperter og/eller lokale faglige kapaciteter til 
at deltage i temamøder eller temaforløb.

Sekretariat:
Opgaveudvalget bistås af Forvaltningen.  

Plan for rekruttering af deltagere
Af sag til Økonomiudvalget fremgår det, at når kommissoriet er vedtaget af byrådet 
iværksættes en plan for rekruttering af deltagere i opgaveudvalget, hvor Forvaltningen 
indhenter interessetilkendegivelser fra forskellige interessenter, som matcher de ønskede 
profiler. Herefter sker udpegningen i byrådet. 

5: Arbejdsform
Opgaveudvalget afholder en møderække, hvor møderne er planlagt med henblik på at 
drøfte et udvalgt tema. Som udgangspunkt afsættes to mødegange pr. tema. Der er 
planlagt 10 møder. Ved første møde indledes drøftelsen af det givne tema, mens andet 
møde afsættes til at nå til enighed om anbefalinger til det videre arbejde med temaet. 
Som afslutningen på udvalgets arbejde kommer udvalget med en samlet anbefaling, der 
indeholder en samlet prioritering af de behandlede temaer. Udvalget udarbejder desuden 
en evaluering af udvalgets arbejde. Der afsættes 4 mødegange til det afsluttende arbejde.

Møderne afholdes torsdage kl. 16 – 18. Møderne ledes af opgaveudvalgets formand.

Forud for afholdelse af møderne udarbejder sekretariatet forslag til dagsordenspunkter, 
som drøftes med formanden for opgaveudvalget, inden dagsorden udsendes. 
Sekretariatet skriver kortfattede referater af møder og bistår i øvrigt med afvikling af 
møderne. 

Opgaveudvalget refererer til TEPMU og fagudvalget sikrer sammenhæng i 
strategiudviklingen til byrådets vision og til de stående udvalgs arbejde. 
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Opgaveudvalget giver anbefalinger til fagudvalget, om hvordan borgerinddragelse i 
forbindelse med udviklingen af Miljø-, Energi- og Naturstrategien kan ske. 

6: Tidsplan 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i november 2018 og afsluttes april 2020 med 
fremlæggelse af de samlede anbefalinger for fagudvalget (TEPMU). 

7: Økonomi og ressourcer

Udgifterne til dette opgaveudvalg udgøres af formandsvederlag, diæter til medlemmerne 
(ikke byrådsmedlemmer) samt mødeomkostninger og forplejning – jf. sag i ØU i juni 2018. 
Diæter udgør 420 pr. møde pr. deltager samt eventuel kørselsgodtgørelse. Der er afsat 
25.000 kr. til mødeomkostninger og forplejning mm. 

Det administrative ressourcetræk for et opgaveudvalg forventes at svare til et stående 
udvalg. Der afsættes endvidere 1/3 årsværk til faglige understøttelse af opgaveudvalget. 
Herudover afsættes sekretariatsbistand til mødeindkaldelse, dagsordensproduktion og 
referater.


