Den 6. februar 2020

Kommissorium for §17 stk. 4-udvalget for grøn
omstilling og bæredygtig udvikling

1. Baggrund
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti har indgået forlig om driftsbudgettet for 2020. Af aftalen fremgår det, at partierne
ønsker at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg med fokus på den grønne omstilling. Af aftalen fremgår
det desuden:
”At den grønne omstilling kræver lokalt ejerskab. Det er nødvendigt fordi, langt
størstedelen af den samlede CO2 udledning kommer fra kilder som byrådet i Odsherred
ikke kan påvirke direkte. Partierne er derfor enige om at nedsætte et § 17. stk. 4
udvalg. Udvalget skal fremsætte forslag til en strategi, der kan sætte retningen for de
områder, hvor der i de kommende år skal gøres en særlig indsats for at fremme den
grønne omstilling af Odsherred. Det gælder områderne energi, transport, bygninger,
erhverv og kommunen selv”

2. Formål
Formålet med udvalget er at skabe lokalt ejerskab til den grønne omstilling og bæredygtig
udvikling i hele Odsherred ved at identificere nye indsatsmuligheder og skabe nye projekter
inden for bæredygtig udvikling og grøn omstilling.
Bæredygtig udvikling og grøn omstilling skal i denne sammenhæng tænkes bredt, så alle
indsatsmuligheder bliver afdækket. Det betyder bl.a., at udvalget skal styrke borgeres og
virksomheders indsats – her under bl.a. understøtte både nye miljøvenlige produktioner, ændret
adfærd m.m.
Bæredygtig udvikling og grøn omstilling i Odsherred lægger sig tæt op af FN’s verdensmål, da
arbejdet med både bæredygtig udvikling og grøn omstilling trækker tråde ind i flere af målene.
Formålet med udvalget er derfor også, at understøtte arbejdet med at implementere FN’s
verdensmål.
Arbejdet med igangsætte nye forsøgsprojekter og indsatser inden for grøn omstilling og
bæredygtighed, igangsættes igennem en kortlægning af den eksisterende indsats. Som grundlag
for udvalgets arbejde, bliver der bl.a. udarbejdet et CO2-regnskab for hele Odsherreds samlede
CO2-udledning.
Med indsatsen omkring bæredygtig udvikling og grøn omstilling, ønsker kommunen bl.a. at
styrke et godt samspil imellem de væsentlige aktører på området. Det er derfor nødvendigt, at
udvalget får identificeret samarbejdspartnere, interne som eksterne, som et af de første skridt
i arbejdet.

3. Mål
Målet er at klarlægge, hvordan Odsherred som kommune kan omsætte Regeringens mål om 70 %
CO2-reduktion i forhold til 1990 niveau til lokale indsatser og den klimalov, som Regeringen har
vedtaget i december 2019. Udvalget skal også forholde sig til Regeringens kommende
klimahandlingsplan, som bliver meldt ud i foråret 2020.
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Målet med udvalget er bl.a. at skabe grobund for nye iværksættervirksomheder inden for
bæredygtig udvikling og grøn omstilling i Odsherred kommune og at få igangsat indsatser, der
kan støtte op om kommunens erhvervspolitik. I diskussionen om indsatserne skal udvalget have
fokus på nye finansieringsmuligheder.
Målet med arbejdet i udvalget er derfor at stille forslag til;
Nye indsatser og projekter inden for grøn omstilling og bæredygtig udvikling iblandt
kommunens virksomheder og borgere
Hvordan projekter og indsatser kan være med til at skabe arbejdspladser og
erhvervsudvikling
Hvordan kommunen kan blive et laboratorie for nye indsatser blandt kommunens
borgere og virksomheder og hvordan indsatserne kan finansieres
Hvordan den grønne omstilling og bæredygtig udvikling kan forankres blandt
kommunens borgere og virksomheder og understøtte miljøvenlig produktion i både
proces og produkter
Nye indsatser for at sænke CO2-udledningen blandt kommunens borgere og
virksomheder
Hvordan Odsherred opnår en energiforsyning, der bliver baseret primært på vedvarende
energi – f.eks. ved en revision af den Strategiske energiplan
Nye indsatser inden for natur og biodiversitet

4. Målgruppen
Målgruppen er både virksomheder, borgere, sommerhusejere, medarbejdere i Odsherred
Kommune, forsyningsselskaber og eksterne organisationer inden for klimaområdet og grøn
omstilling.

5. Opgave
Drøfte, undersøge og afklare kommunens indsatsmuligheder for at igangsætte indsatser og
projekter for grøn omstilling og bæredygtig udvikling samt reduktion af CO2-udledningen hos
virksomheder og borgere. Her under afklare, hvordan arbejdet med FN’s verdensmål kan indgå i
arbejdet med bæredygtig udvikling og grøn omstilling.
Arbejdet tager udgangspunkt i:
en status på, om de indsatser og politikker der er iværksat og vedtaget har den ønskede
effekt
at benytte nye kommunikationsværktøjer og metoder til at inddrage både borgere,
virksomheder samt medarbejdere i kommunen
at undersøge hvad der virker i andre kommuner - kan Odsherred lade sig inspirere af
andres arbejde i forhold til valg af indsatser
et CO2-regnskab for Odsherred kommune, som klarlægger, hvordan fordelingen af CO2udledningen er imellem borgere, virksomheder og energiforsyning mm.
erfaringerne fra projekter og indsatser der er igangsat eller som stadig er i proces
sparring med vidensinstitutioner og eksterne samarbejdspartnere som bl.a. Gate 21
(Odsherred kommune er partner). Danmarks Tekniske Universitet og Roskilde
Universitet har blandt andet udarbejdet analyser og kortlægning til Odsherred kommune
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Forslaget til de fremtidige indsatser inden for grøn omstilling og bæredygtig udvikling i
Odsherred skal i videst muligt omfang kunne:
Inddrage erhvervslivet og borgerne
Igangsætte nye innovative indsatser
Skabe en bro imellem nye innovative indsatser og iværksættervirksomheder
Inspirere borgere og ildsjæle til at indgå samarbejder med kommunen om grøn
omstilling og bæredygtig udvikling
Skabe en bred forankring og ansvar for indsatserne på tværs af fagområderne internt i
kommunen

6. Organisering
Sammensætningen af §17, stk. 4 udvalget er:
-

Seks repræsentanter for Byrådet – formanden er fra Byrådet
Syv eksterne repræsentanter
To repræsentanter for lokalsamfundene
En repræsentant for landliggerne
To repræsentanter for erhvervsvirksomhederne
En repræsentant for landbruget
En repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Odsherred

Byrådet udpeger udvalgets medlemmer samt formanden for udvalget. Udvalget refererer til
Økonomiudvalget.
I tilknytning til udvalgets ordinære møder vil der være særlige temamøder, hvor der til
temamødet bliver inviteret relevante personer til at holde oplæg og/eller drøfte det aktuelle
tema – dvs. med samme struktur som ved andre politiske temamøder i fagudvalg. Efter hvert
temamøde nedsætter udvalget en række arbejdsgrupper, som udarbejder oplæg til udvalget
med forslag til indsatsmuligheder. Desuden vil udvalget invitere borgere, virksomheder og andre
interessenter til offentlige møder, hvor alle interesserede kan deltage. Når udvalget vurderer,
at et tema er færdigbearbejdet, udpeger udvalget en række anbefalinger og indsatsmuligheder
for det aktuelle tema til Økonomiudvalgets behandling.
Center for Miljø og Teknik yder sekretariatsbistand for udvalget. Den øvrige administration yder
bistand til arbejdsgrupperne.
I et parallelt forløb til arbejdet i udvalget, inviterer udvalget de unge i Odsherred til løbende at
bidrage til udvalgets arbejde. Det kan bl.a. være:
Ung i Odsherred
Erhvervsuddannelserne
Odsherred gymnasium
Forberedende Grunduddannelse
Overbygningen i kommunens folkeskoler
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7. Ressourcer
Der er ikke tilknyttet et budget til udvalgets arbejde. Der er intet vederlag til formanden for
udvalget.

8. Proces, tidsramme og leverance
Udvalget bliver nedsat, når dette kommissorium er godkendt i Byrådet.
Ved udvalgets første møde, drøfter udvalget rammen for udvalgets arbejde, antal møder samt
forslag til temaer som udvalget skal arbejde med. Forslag til temaer kan være:
Erhvervsvirksomhedernes rolle i den grønne omstilling og bæredygtig udvikling
Cirkulær økonomi og bioøkonomi som udviklingsmulighed
Omstilling til vedvarende energiproduktion og CO2-reduktion
Reduktion af klimaaftrykket fra private husholdninger
Klimatilpasning, natur og biodiversitet
Med baggrund i diskussionen på det første møde, udarbejder administrationen en tids- og
aktivitetsplan. Udvalget kommer med en løbende status på arbejdet, herunder anbefalinger til
indsatser inden for grøn omstilling og bæredygtig udvikling, hvor der også kan ske en løbende
politisk opfølgning og beslutningsproces.

Godkendt i Byrådet xx.xxx 2020
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