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Kommissorium
Formål
I konstitueringsaftalen mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, indgået den 29. november 2013 er det besluttet at nedsætte Agenda ”Grøn Fornuft” som et § 17, stk. 4 udvalg med
Thomas Vesth som formand. Det foreslås i det efterfølgende, at udvalgets navn ændres til ”Grøn
Fornuft”.
Grøn Fornuft er nedsat af Byrådet som et rådgivende organ. Udvalget skal sikre, at Slagelse
Kommune løfter energi-, klima- og miljøspørgsmål på en måde, som øger kommunen robusthed
over for samfundsmæssige udfordringer og som samtidig er økonomisk ansvarlig.
Grøn Fornuft skal fungere som tænketank og sparringsorgan for Slagelse Kommune og være med
til at sætte de overordnede retninger samt kvalificere og udvikle indsatserne på området mhp. at
sikre, at indsatserne:
Har en reel, positiv effekt på klima og miljø
Fremmer vækst og udvikling i Slagelse Kommune
Skaber merværdi for borgere og virksomheder
Skaber synergi til andre indsatser i og uden for kommunen
Er omkostningseffektive
Hovedopgaver
Arbejdsområderne i de to første år vil primært være inden for følgende fokusområder:
Strategisk energiplanlægning
Spildevandsplanlægning
Klimatilpasning
Affaldsplanlægning og Fuld Skrald projektet
Transport - indfasning af alternative drivmidler
Energiområdet i øvrigt
Grøn Fornuft skal komme med anbefalinger til eventuelle justeringer og videreudvikling af igangværende aktiviteter. Endvidere skal udvalget komme med forslag og anbefalinger til strategiske
satsninger samt kvalificere nye konkrete indsatser inden for energi-, klima- og miljøområdet.
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Udvalget skal desuden bidrage til at afdække markedet og muligheder for kommercialisering af
grønne projekter.
Udvalget skal årligt afgive en beretning om udvalgets arbejde, første gang et år efter, at udvalget
er etableret.
Grøn Fornuft arbejder alene med sagsforberedelse, og er derfor ikke tillagt beslutningskompetence på organisationens vegne. Udvalget har alene indstillingskompetence i forhold til Erhvervs-,
Plan- og Miljøudvalget og ikke kommunens øvrige udvalg.
Medlemmer
Der udpeges ca. 9-11 personer til Grøn Fornuft. Medlemmerne udpeges af Erhvervs-, Plan- og
Miljøudvalget.
Med afsæt i fagligt velfunderede inputs er medlemmernes væsentligste rolle at komme med konkrete bidrag, sparring og inspiration.
Følgende kan blive optaget:
Repræsentant for Slagelse Erhvervsråd
Repræsentant(er) for virksomheder
Repræsentant(er) for finanssektoren
Repræsentant(er) for uddannelsessektoren
Repræsentant(er) for forsyningsselskaber og affaldsselskab
Repræsentant(er) for landbrugsorganisationer
Repræsentant(er) for grønne organisationer
Repræsentant(er) for bygge- og anlægssektoren
Repræsentant(er) for kulturinstitutioner, medieverden mv.
Repræsentant(er) for lokalråd eller andre borgergrupper
Der tilstræbes en bred sammensætning af udvalget.
Formand for udvalget udpeges af Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget. Udpegning af næstformanden
sker på det første møde i Grøn Fornuft.
Grøn Fornuft kan til et møde indkalde særlige sagkyndige eller lign. som kan bidrage til udvalgets
arbejde.
Juridisk grundlag
Styrelseslovens § 17, stk. 4
Organisatorisk placering
Grøn Fornuft refererer til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Side3/3

Center for Teknik og Miljø har opgaven med at sikre, at administrationen som helhed servicerer
Grøn Fornuft, herunder varetager centret sekretariatsbetjeningen af udvalget.
Økonomi
Der afsættes første år 25.000 kr. til drift af udvalget. Midlerne dækkes af driftsbudgettet for Klima og Bæredygtighed. Efter det første år skal der på baggrund af evaluering af udvalget tages
stilling til arbejdsplan og driftsmidler til udvalget.
Der udbetales befordringsgodtgørelse og diæter for mødedeltagelse til medlemmerne af Grøn
Fornuft.
Funktionsperiode
Udvalget følger den kommunale valgperiode.
Grøn Fornufts funktion evalueres en gang årligt. Efter to år tager Erhvervs- Plan og Miljøudvalget
stilling til, om Grøn Fornuft skal fortsætte i sin hidtidige form, om der skal ske justeringer, eller
om det skal nedlægges.
Møder
Det forventes, at der afholdes ordinære møder en gang i kvartalet. Derudover kan der indkaldes
til ekstraordinære møder.

Ikrafttrædelse
Kommissoriet træder i kraft ved vedtagelse i Byrådet.

