Oplæg til pris: Bæredygtig borger
Politisk forankring

Prisen er politisk forankret i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Det politiske og strategiske afsæt:




Allerød Kommunes Vision 2030: Tæt på hinanden, tæt på naturen.
Natur-, miljø- og klimapolitik 2030
Trafik- og Mobilitetspolitik

Formålet med prisen

Prisen har til formål at anerkende og hylde en Allerød borger, som gennem sine handlinger kan virke som
inspiration for andre borgere i kommunen. Dette i forhold til at leve et mere bæredygtigt liv eller som
benytter sin erfaring og viden til at hjælpe andre på vej med et mere bæredygtigt liv.
Der vil ved tildeling af prisen blive lagt særlig vægt på initiativer som understøtter følgende af FN’s
verdensmål: 4) Kvalitetsuddannelser og dannelse, 11) Bæredygtige byer, 12) Ansvarligt forbrug og
produktion, 13) Klimaindsats, 15) livet på land og/eller 17) Partnerskab for handling.

Kriterier for tildeling

Prisen gives til en Allerødborger som:
 Gennem aktive handlinger medvirker til et mindre forbrug af klodens ressourcer, reduceret CO2
udledning, grøn transport og mobilitet, øget genbrug og genanvendelse, klimatilpasning eller
fremme af biodiversitet.
 Som gennem sin egen indsats kan virke som inspiration for andre borgere i Allerød Kommune,
eller som bruger sin erfaring og viden til at hjælpe andre borgere med at gennemføre grønne
projekter eller ændret livsstil.
 Har en nytænkende og innovativ tilgang til grøn omstilling eller ændring af livsstil.
 Vil dele sin erfaring og være til inspiration for andre borgere.
Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af:
 Hvad har personen konkret gjort?
 Hvorfor er personen en inspiration for andre?
 Hvordan understøtter personens indsats et eller flere af FN’s verdensmål?

Hvem kan indstille?

Mange borgere i Allerød gør en stor indsats. Det er vigtigt at få de gode eksempler frem i lyset.
Alle med bopæl i Allerød Kommune kan derfor indstille en Allerødborger til prisen som
”Bæredygtig borger”.
I særlig grad opfordres kommunens frivillige foreninger til at indsende en indstilling.

Valg af vinder - jury





Rådet for Bæredygtig Udvikling indstiller tre kandidater blandt de indstillede borgere.
Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget udpeger den endelige modtager af prisen.
Prisen uddeles på det årlige folkemøde af formanden for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og
Miljøudvalget
Hvis der et år ikke kan findes en egnet kandidat, så bortfalder årets prisoverrækkelse

Hvad vinder man?

Man vinder æren, anerkendelsen, omtale samt 5000 kr.

