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Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg om klima- og bæredygtighed 
 

Indledning 
Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2019 truffet en principbeslutning om at nedlægge det stående ud-

valg ”Klima- og bæredygtighedsudvalget” og i stedet nedsætte et særligt udvalg, der skal rådgive Økonomi-, 

Erhvervs- og Planudvalget i, hvordan Bornholm bliver et klima- og bæredygtigt samfund i forhold til emner-

ne under Bright Green Island visionen. Det særlige udvalg oprettes i henhold til styrelseslovens § 17 stk. 4.  

  

Opgaver 
Det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed er et rådgivende organ for Økonomi-, Erhvervs- og Planud-

valget (ØEPU) og har til opgave at komme med bidrag i forhold til strategiudvikling inden for klima- og bæ-

redygtighedsområdet.  

Det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed bidrager til strategiudvikling ved at anbefale konkrete be-

slutninger til ØEPU og ved at indtage en tovholderfunktion for udarbejdelsen af specifikke oplæg til planer, 

strategier og politikker som sendes til ØEPUs godkendelse.  

Det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed har som primær opgave at sikre udviklingen af: 

· En ny (revideret) energistrategi 

· En strategi for ”grøn mobilitet”  

· Formulering og revision af handleplaner under Bright Green Island visionen og de otte Bornhol-

mermål  

 

Inden valgperiodens udløb i december 2021 skal det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed have ud-

arbejdet oplæg til disse strategier og planer til ØEPU.  

 

Ny (revideret) energistrategi 

Der skal udarbejdes oplæg til en ny (revideret) energistrategi. Den nye (reviderede) energistrategi skal tage 

afsæt i, at elproduktion på Bornholm skal være bæredygtig og CO2 neutral uden nye landvindmøller på 

Bornholm samt at energiforbrug på Bornholm – herunder transport og erhverv – bliver mere bæredygtig. 

Det skal desuden indarbejdes i BRKs indkøbspolitik, at man udelukkende køber bæredygtig el. 

 

Strategi for ”grøn mobilitet” på Bornholm 

Der skal udarbejdes en strategi for ”grøn mobilitet” som bl.a. skal angive, hvordan BRK vil arbejde for: 

· At gøre samkørsel og dele-økonomisk kørsel til et aktiv for borgere og erhvervsliv 
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· At samtænke offentlig og privat transport i videst muligt omfang 

· At den offentlige transport kører på fossilfri energi  

· At fremme og/eller sætte ramme for grønne transportvalg uden for BRK-regi 

· At følge op på konkrete nøgletal for grøn mobilitet, der kan vise udviklingen over tid 

 

Bright Green Island handleplaner  

Bornholms Regionkommunes handplan under Bright Green Island visionen og de otte Bornholmermål skal 

revideres. Der skal desuden følges op hvordan Bornholms erhvervsliv og civilsamfund kan tilskyndes til at 

forankre klima- og bæredygtighedsdagsordenen.  

 

Sammensætning af udvalget 
Et § 17 stk. 4-udvalg adskiller sig fra stående udvalg ved både at kunne bestå af medlemmer af kommunal-

bestyrelsen samt øvrige deltagere såsom eksperter og interessenter.  

Det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed sammensættes af følgende faste medlemmer: 

· Kommunalbestyrelsen udpeger 3 medlemmer 

· 2 medlemmer udpeges blandt borgere på baggrund af en motiveret ansøgning 

· Et medlem som repræsenterer energiproducenter på Bornholm  

· Et medlem som repræsenterer erhvervslivet på Bornholm  

 

Kommunalbestyrelsen udpeger repræsentanter fra ovenstående grupper. Virksomheder og organisationer 

opfordres til at indstille to mulige repræsentanter – en mand og en kvinde jf. ligestillingsloven. På denne 

baggrund udvælger kommunalbestyrelsen medlemmerne af udvalget. Kommunalbestyrelsen udpeger for-

manden for udvalget.  

 

Udvalgets møder er lukkede og der er derfor ikke hjemmel til, at kommunalbestyrelsen eller udvalget selv 

beslutter, at møderne skal være offentlige. Kommunens ansatte kan dog deltage på udvalgets møder og 

udvalget kan invitere organisationer, eksperter og andre aktører under behandlingen af et eller flere kon-

krete punkter for at få relevante indlæg og sparring til det emne, der drøftes og med henblik på at kvalifice-

re oplæg, der sendes videre til ØEPU.  

 

Kompetencer og organisatorisk placering 
§ 17 stk. 4-udvalget vedrørende klima- og bæredygtighed er et rådgivende udvalg, som referer til ØEPU. 

Udvalget har ikke beslutningskompetence, men kan anbefale konkrete beslutninger og forelægge oplæg til 

planer, strategier og politikker for ØEPU med henblik på godkendelse.  
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Som det fremgår under ”Opgaver” fødes det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed til at indtage en 

tovholderfunktion for udarbejdelsen af strategier og planer angående: 

· En ny (revideret) energistrategi 

· En strategi for ”grøn mobilitet”  

· Formulering og revision af handleplaner under Bright Green Island visionen og de otte Bornhol-

mermål  

Forud for at arbejdet med disse opgaver igangsættes, skal et kommissorium for hver leverance godkendes i 

ØEPU. I kommissoriet skal det præciseres, hvilket administrativt ressourcetræk, som opgaven indebærer, 

samt oplæg til tidsplan og budget.  

Hvis det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed ønsker at indtage en tovholderfunktion for udarbejdel-

sen af yderligere leverancer, skal dette godkendes i ØEPU. Det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed 

skal i så fald beskrive hvad opgaven mere konkret indebærer og udarbejde et kommissorium. Her skal et 

oplæg til administrativt ressourcetræk, tidsplan og budget fremgå.  

De stående udvalg kan løbende inddrage det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed i sager, som har et 

klima- eller bæredygtighedssigte blandt andet angående affald og omlægning til økologi.  

I sager, der omhandler de stående udvalgs ressortområder, skal de stående udvalg inddrages forud for sa-

gens behandling i ØEPU. Det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed skal således forelægge disse sager 

for de stående udvalg og kan i forlængelse heraf komme med anbefalinger til de stående politiske udvalg i 

forhold til sager, der har et klima- og bæredygtighedssigte. 

Det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed sekretariatsbetjenes af Politisk Service i center for Regional 

Udvikling, IT og Sekretariat (RIS).  
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Funktionsperiode og møder 
Det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed fungerer indtil valgperiodens udløb i december 2021. Ud-

valget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Forretningsorden for udvalget vedtages på udvalgets første mø-

de.  

Der afholdes som udgangspunkt 6 møder årligt i det særlige udvalg for klima- og bæredygtighed. Udvalget 

kan imidlertid selv beslutte at afholde flere møder, hvis det er relevant i forbindelse med konkrete leveran-

cer, opstart eller lignende.   

 

Økonomi 
Medlemmer af udvalget, som samtidig er medlemmer af kommunalbestyrelsen vederlægges ikke særskilt 

for arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget. Medlemmer som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen modta-

ger diæter, men modtager ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at deltage i møder mv. i udvalget. 

Alle medlemmer af § 17 stk. 4-udvalget modtager befordringsgodtgørelse og eventuel rejsegodtgørelse 

efter gældende regler. Der udbetales ikke et særskilt formandsvederlag.  

Der afsættes 80.500 kr. til uddannelse og rejser gældende for 2020 og 2021. Alle udgifter til udvalget afhol-

des af bevilling 64 Politikere. Udgifter til mødeforplejning afholdes af kommunalbestyrelsen. 

§ 17 stk. 4-udvalget om klima- og bæredygtighed kan anbefale til ØEPU, hvordan midler under Bright Green 

Island kan anvendes. 
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