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Notat

Den 24-01-2020 Journal nr. 00.22.04A30-1-18

Til Fra
Kommunalbestyrelsen Forvaltningen

Kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg om Grøn strategi og omstilling og 
ESCO 2.0 – Version 2. 

1. Baggrund og formål
Med vedtagelsen af budget 2019 besluttede aftaleparterne at nedsætte et § 17 stk. 4 
udvalg, der skal arbejde med grøn strategi, grøn omstilling og ESCO 2.0. 

Derudover skal udvalget også inddrage Verdensmålene 11 (Bæredygtige byer og 
lokalsamfund), 12 (Ansvarligt forbrug og produktion), 13 (Klimaindsats) og 17 
(Partnerskab for handling) i sit arbejde. 

Udvalget skal gennem sit arbejde komme med bud på bæredygtig udvikling og 
grøn omstilling i forhold til f.eks. Energi- og Klimahandlingsplanen og den 
kommende Kommuneplan. Derudover skal udvalget igangsætte konkrete 
indsatser – eksempelprojekter, borgerrettede kampagner mv. – indenfor alle 
ovennævnte områder.  

Formålet med udvalget er således at være et rådgivende samarbejdsforum, hvis 
opgave det er at stille konkrete forslag til bæredygtige løsninger i Herlev 
Kommune. 

Udvalget er Herlev Kommunes første § 17 stk. 4-udvalg, hvorfor kommunen har 
mulighed for at høste vigtige erfaringer med at inddrage, gå i dialog og samskabe 
med en bred og varieret gruppe af interessenter, som en direkte del af den politiske 
proces. Dermed skal arbejdet udvikle nye modeller og principper for fremtidig, 
kontinuerlig borgerinddragende politikudvikling og generere erfaringer, som kan 
bringes ind i det øvrige politiske arbejde i Herlev Kommune. Dette sikres gennem 
systematisk evaluering og løbende dialog med politisk ophæng i Økonomi- og 
Planlægningsudvalget.   

Udover at udvalget er sammensat af borgere, erhvervspersoner og foreningsfolk, 
inddrager det samtidig byen og virksomhederne direkte i sine indsatser.  
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2. Udvalgets opgaver
§ 17 stk. 4 udvalget skal levere væsentlige input og bidrag til det politiske arbejde 
om bæredygtighed og grøn strategi i Herlev Kommune. Konkret skal udvalget 
levere følgende produkter:

1. Konkrete forslag til bæredygtighedsindsatser i Herlev Kommune. Større 
indsatser skal være selvfinansierende i overslagsårene og til mindre forslag 
afsættes en pulje aftalt i budgetforligskredsen for de gældende år. 

2. Levere input til Herlev Kommunes kommende Klima- og Energistrategi.
3. Levere målsætninger og forslag til indsatser om bæredygtighed, 

klimatilpasning og miljø i den kommende fulde revision af 
Kommuneplanen. 

4. Inspirere til energioptimererende løsninger i forhold til kommunens 
bygninger, udstyr og materiel samt inspirere borgere og virksomheder i 
byen til energioptimereringer.  

5. Arrangere et eller flere åbne arrangementer for borgere, virksomheder mv. 
der sætter fokus på udvalgets arbejde, resultater og/eller konkrete 
initiativer.

Produkterne leveres i tre spor i perioden 2019-2021, hvor spor 1. fokuserer på 
virksomheder, spor 2. på borgere og spor 3. på civilsamfundet. 

Inden nedsættelse af udvalgene, vil der for hvert spor blive udarbejdet en konkret 
og præcis leveranceplan for periodens arbejde i samarbejde med udvalgets 
medlemmer. Planen godkendes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
igangsætningen af arbejdet.  

Økonomi- og Planlægningsudvalget kan i udvalgenes virkeperiode stille 
yderligere eller supplerende opgaver under hensyntagen til udvalgets 
virkeperiode og øvrige opgaver.     

3. Sammensætning af udvalget
Opgaveudvalget nedsættes under Økonomi- og Planlægningsudvalget i henhold 
til § 17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse. Udvalget har tre politiske 
medlemmer, som udpeges efter reglerne om forholdsvalg, samt for hvert spor op 
til otte eksterne medlemmer. De politiske medlemmer vælges blandt 
kommunalbestyrelsens medlemmer på det kommunalbestyrelsesmøde, hvor 
udvalget nedsættes og virker fra nedsættelsen til og med 2021. 

Udvalgets arbejde foreslås at være opdelt i tre spor. Der rekrutteres 8 eksterne 
medlemmer til hvert spor gennem en lanceringskonference. Udvalgene til hvert 
spor nedsættes samtidig, men arbejder i forskellige tempi:  

1. Virksomheder – Udpeges i samarbejde med Herlev Erhvervsråd og Herlev 
Kommunes erhvervskonsulent, således at virksomheder med gode 
erfaringer inviteres til at deltage. 

2. Borgere – Borgerne inviteres til at deltage gennem en lanceringskonference 
og gennem annoncer i Herlev Bladet, Herlev Kommunes hjemmeside og på 
kommunens officielle facebookside. Udvalgets endelige sammensætning 
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foretages således, at der tages hensyn til en bred sammensætning både i 
forhold til alder, køn, uddannelse og interesser.  

3. Civilsamfund – Boligforeninger, ejerforeninger og foreninger med 
interesse og kompetencer om udvalgets arbejde inviteres til at stille 
repræsentanter til udvalgsarbejdet. Disse findes, som med sporet ovenfor, 
gennem lanceringskonferencen. Foreninger inviteres direkte til at deltage.   

Ved hele processens opstart afholdes således en åben lanceringskonference. 
Lanceringskonferencen skal på en gang sætte udvalgets temaer dagsordenen 
blandt kommunens borgere, foreninger og virksomheder og samtidig bruges til at 
rekruttere medlemmerne til to af udvalgets tre spor. 

Program for konferencen fremlægges for Økonomi- og Planlægningsudvalget for 
endelig godkendelse. 

Samtidig med udvalgsarbejdet involveres byens børn og unge i arbejdet gennem 
f.eks. formidling af eksempler på det arbejde om bæredygtighed, klima og 
verdensmål, som allerede foregår i børns skole- og fritidsliv. Også Herlev 
Gymnasium inviteres til at deltage i arbejdet. Input herfra skal bruges som 
inspiration til udvalgenes arbejde og til kommunalbestyrelsen. Der vil gennem 
forløbet blive forsøgt med forskellige involveringsformer f.eks. film og andre 
produkter, fremlæggelser mv.    

Udvalgene rapporterer halvårligt til Økonomi- og Planlægningsudvalget og mødes 
med kommunalbestyrelsen ved afslutningen af hvert spors arbejde til en 
temadrøftelse med den samlede kommunalbestyrelse.  

Processen for nedsættelse af udvalg for hvert enkelt spor skal godkendes politisk. 
Kommunalbestyrelsen træffer dermed den endelige beslutning om 
sammensætningen af udvalgtes spor. 

Udvalget konstituerer sig for i hvert spor med formand og næstformand blandt 
medlemmerne, således at formanden er et eksternt medlem og næstformanden et 
kommunalbestyrelsesmedlem.  

Møderne ledes af formandskabet med sekretariatsbistand fra forvaltningen.     

4. Udvalgets arbejdsform
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform, idet der tages højde for tidsrummet 
for dets arbejde. 

Formandskabet planlægger møderne i samarbejde med forvaltningen. 

5. Tidsplan
Opgaveudvalget er nedsat i forbindelse med budget 2019 og foreslås at virke i 
årene 2019, 2020 og 2021. 

Processen kan ses i figuren nedenfor:
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2019

2020

2021

6. Økonomi
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets drift afholdes indenfor rammerne til 
politisk betjening. 

 Børn- og unge

Lanceringskonference – august/september 2019

Spor 1.
Virksomheder

Spor 2.
Borgere

Spor 3.
Civilsamfund


