
 

 

Kommissorium for Klimaråd i Nordfyns Kommune 

Dato 19. marts 2021 

Baggrund 

Klimaforandringerne har store lokale konsekvenser, og en del af vores energiforbrug bygger på fossile 

brændsler. Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune prioriterer klimaet højt og der er allerede taget hul på 

den grønne omstilling på en række områder.  

 

For at gøre kommunen klimarobust for klimaforandringerne og minimere CO2-udledningen er det nødvendigt, 

at alle borgere og virksomheder i kommunen bidrager. Nordfyns Kommune vil derfor etablere et Klimaråd for 

at have et bindeled mellem Nordfyns Kommunes klimaindsats og alle dens interesseområder, hvilket er altaf-

gørende for at nå Nordfyns Kommunes ambitiøse klimavisionsmål Green Steps 2030. 

 

Nordfyns Klimavisionsmål Green Steps 2030 er:  

1. Nordfyns Kommune skal som virksomhed være CO2-neutral i 2030. 

2. Nordfyns Kommune skal som geografisk enhed i 2030 have reduceret CO2-udledningen med minimum 

70 % i forhold til 1990, med en ambition om at nå mest muligt over 70 %. 

 

Nordfyns Kommune deltager i DK2020 og har hermed forpligtet sig til at udarbejde en klimahandleplan, som 

skal vise vejen til kommunens netto nul-udledning senest i 2050. Klimahandleplanen skal også beskrive, 

hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Klimahandleplanen skal udarbejdes efter C40’s in-

ternationale standard (Climate Action Planning Framework) og vedtages af Kommunalbestyrelsen senest 1. 

juni 2022. Klimahandleplanen skal herefter revideres minimum hvert femte år. 

 

Klimaindsatsen i Nordfyns Kommune er organiseret i tre spor: Virksomheder, borgere og kommune. Der er 

etableret en Klimakoordinationsgruppe bestående af direktøren for NEET, Formanden for Landdistriktsrådet, 

Landdistriktskoordinatoren og Klimakoordinatoren. Desuden er der etableret et internt Klimateam i Direktør-

området for Teknik, Erhverv og Kultur. 

 
Formål 

Klimarådet skal forstærke samarbejdet omkring klima- og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv og 

borgere. Klimaindsatsen skal forankres, og der skal skabes udvikling og opbakning ved inddragelse af politi-

kere, lokalråd, virksomheder, vidensinstitutioner og øvrige interessenter. Klimarådet skal fungere som et råd-

givende organ, der skal inspirere, kvalificere og følge Nordfyns Kommunes klimaindsats både i kommunens 

egen virksomhed og i kommunen som geografisk enhed. 

 

Klimarådets medlemmer skal fungere som ambassadører for klimaindsatsen i forhold til offentligheden og 

skabe støtte til nye initiativer. Rådet deltager i at sammensætte og udbrede den grønne dagsorden for et 

bredere kontaktnet af virksomheder og organisationer omkring Klimarådet.  

 

I Klimarådet samles vigtige lokale aktører for klimaindsatsen. Ved at skabe tæt kontakt i selve klimarådet vil 

samarbejdsmuligheder opstå. Klimarådet udvikler projektmuligheder som kan gribes af det bredere kontakt-

net. Dermed vil deltagerne gennem samarbejde kunne løfte klimaindsatsen udover, hvad der kan løftes af de 

enkelte parter alene. 

  

Rådet har ingen beslutningskompetence, men kan via administrationen indstille sager til Teknik- og Miljøud-

valget. 
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Opgaver og ansvar 

Klimarådet arbejder løbende på at udvikle og kvalitetssikre klimaindsatsen. Rådet har til opgave at vejlede 

og rådgive administrationen og fagudvalg omkring de tiltag, som ønskes prioriteret. Rådet har desuden til 

opgave at skabe fælles konsensus omkring klimaindsatsen på tværs af borger-, erhvervs-, natur- og kulturin-

teresser.  

 

Klimarådet skal være med til at sætte dagsordenen og have mulighed for at følge og kommentere Nordfyns 

Kommunes opnåede resultater og de planlagte projekter inden for energi- og klimaområdet, herunder 

DK2020 klimahandleplanen og Green Steps. 

 
Sammensætning af klimaråd 

I rådet samles klima- og energiaktører fra erhverv, landdistriktsråd, vidensinstitutioner, politikere, de unge, 

kommunens administration m. fl.  

 

Medlemmer sidder for en fireårig valgperiode, svarende til den kommende kommunale valgperiode. Der kan 

indstilles suppleanter. Efter hvert af de fremtidige kommunalvalg skal der vælges medlemmer til Klimarådet. 

Der er mulighed for genvalg. 

 

Formand                                                                                                                                                         

Formanden for Klimarådet er formanden for Teknik- og Miljøudvalget. 

Næstformanden for Klimarådet er næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget. 

Det er formanden, som varetager pressehåndtering om Klimarådets anbefalinger og henvendelser til andre 

offentlige myndigheder.  

 

Sekretariat 

Sekretariatsfunktionen varetages af Klimakoordinatoren. Klimakoordinatoren er ansvarlig for kommunikatio-

nen omkring og udarbejdelsen af programmer og referater i samarbejde med Klimarådets formand og næst-

formand. NEET og Landdistriktsrådet deltager i forberedelse af møder og aktiviteter, samt kommunikation og 

afholdelse af aktiviteter. 

 

Arbejdsform 

Medlemmerne af Klimarådet kan indgå i arbejdsgrupper, der referer tilbage til Klimarådet. Såfremt arbejds-

grupper i samarbejde med lokale organisationer drøfter projektforslag bør disse indskrives som for-projekter 

til klimahandleplanen, så snart de vurderes at have tilstrækkelig flyvehøjde. Et for-projekt kan omfatte  

detaljerede tekniske planer, fundraising, tilladelser, etablering af partnerskaber osv. Stillingtagen til arbejds-

grupper, indskrivning af for-projekter sker via program for mødet. Efter behandling i Klimarådet kan for-pro-

jekter indstilles til beslutninger i Teknik- og Miljøudvalget. 

 

Program 

Rådet fastlægger programmet for møderne, som tilrettelægges, så der er en spændende veksling mellem 

oplæg, netværk, drøftelser og debatter. Et program kan fx være: 

1. Velkomst ved formand 

2. Status på klimaindsatsen – bordet rundt 

3. Tema 1 (gældende for større dele af kommunen) 

4. Tema 2 (gældende for større dele af kommunen) 

5. Drøftelse og netværk 

 

Forretningsorden 
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Klimarådet holder to ordinære møder om året, hvor der tilstræbes fysisk fremmøde. Derudover kan der afhol-

des ekstraordinære møder fx temamøder, som så vidt muligt afholdes digitalt. Klimakoordinatoren fastlægger 

de to ordinære møder ved årets start. Første møde afholdes i andet halvår af 2021. 

 

Øvrige møder indvarsles ved mail så vidt muligt senest 1 måned før mødets afholdelse.  

Udkast til program sendes ca. 3 uger før mødets afholdelse. Programmet med relevante bilag sendes til Kli-

marådets medlemmer senest 2 uger før mødets afholdelse.  

Alle medlemmer af Klimarådet kan rejse sager til behandling i Klimarådet. Sager skal fremsendes skriftligt til 

formanden, senest 2 uger inden en mødedato.  

 

Klimarådet kan invitere andre ind til drøftelser og temaer på rådets møder. Det kan fx være personer med 

speciel viden om konkrete emner. Dette aftales med formanden for Klimarådet forud for mødet. 

 

Udgiften til diverse arrangementer afholdes af Direktørområdet for Teknik, Erhverv og Kultur. 

 

Referat 

Der udarbejdes referater fra møder i Klimarådet, og det fremsendes til rådets medlemmer senest 1 uge efter 

afholdt møde. Skriftlige bemærkninger eller ændringsforslag til referatet skal fremsendes senest 8 dage efter 

fremsendt referat til formanden og Klimakoordinatoren. I tilfælde af ændringer sender Klimakoordinatoren et 

revideret referat til rådets medlemmer senest 8 dage efter fristen for bemærkninger. Herefter offentliggøres 

referatet på Nordfyns Kommunes hjemmeside.  

 
Ændringer i Klimarådets arbejdsramme 

Ændringer i kommissorium for Klimarådet drøftes i Klimarådet, og forslag til ændringer forelægges Kommu-

nalbestyrelsen.  

Dette kommissorium for Klimarådet er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021.  


