Godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2011
Senere ændringer og tilføjelser fremgår med rødt
Senest ændret på baggrund af byrådets beslutning den 27. november 2013, punkt 277.

Kommissorium for Klimaråd i Roskilde Kommune
Formål og baggrund
Roskilde Kommune vil forstærke samarbejdet omkring klima og energiløsninger mellem
kommune, erhvervsliv og de videninstitutioner, som ligger i kommunen. Til at fremme
samarbejdet, fremgår det af Roskilde Kommunes Klimapolitik, at der skal etableres et
Klimaråd, som skal være med til at sætte dagsordenen for klimaindsatsen med udgangspunkt
i Roskilde Kommunes Klimapolitik.
Oprettelse af et Klimaråd var et af tre punkter som blev givet ekstra prioritet ved vedtagelsen
af Klimapolitikken på byrådets møde den 29. september 2010, punkt 218.
Klimarådet er et eksternt råd med en række roller som skal understøtte formålet:

Sparring:
Klimarådet skal give inspiration til og kvalificere Roskilde Kommunes klimaindsats. Rådet skal
årligt have mulighed for at kommentere Roskilde Kommunes opnåede resultater og de
planlagte projekter inden for klimaområdet.
Klimarådet skal være sparringspart for Teknik- og Miljøudvalget (nu Klima- og Miljøudvalget),
og kan, gennem forvaltningen, stille forslag til udvalget.

Ambassadører:

Klimarådets medlemmer skal fungere som ambassadører for klimaindsatsen i forhold til
offentligheden, for at skabe støtte til nye initiativer. Rådet deltager i at sammensætte og
udarbejde dagsorden for et bredere kontaktnet af virksomheder og organisationer omkring
Klimarådet.

Netværk og synergier:
I rådet samles vigtige aktører fra forskning, erhverv og kommune. Ved at skabe tæt kontakt i
selve klimarådet vil samarbejdsmuligheder opstå. Klimarådet udvikler, i samarbejde med
rådets sekretariat, projektmuligheder som kan gribes af det bredere kontaktnet af
virksomheder på det årlige stormøde for kontaktnettet. Dermed vil deltagerne gennem
samarbejde kunne løfte klimaindsatsen udover hvad der kan løftes af de enkelte parter alene.
Rådet har ingen beslutningskompetence.

Projektmål / Produktet
•
•

Inden udgangen af 2011 er der oprettet et Klimaråd med en tilhørende klimafond.
I perioden 2012 – 2014 er klimarådet og kontaktnet fungerende.

(Byrådet har den 27. november 2013, punkt 277, besluttet, at Klimarådet fortsætter i
byrådsperioden 2014-17, og at Klima- og Miljøudvalget får kompetence til at udpege 4 lokal
aktører og evt. flere fagpersoner til rådet)

Organisation
Intern organisering:

Sekretariatsfunktion varetages af Teknik og Miljø (nu: By, Kultur og Miljø).

Rådets sammensætning

Ud fra klimarådets formål og opgaver som skitseret ovenfor, skal rådet sammensættes af
personer med omfattende viden om klima, gode professionelle netværk og god viden om

aktiviteter i deres organisation. Dette vil sikre, at rådet både kan give kvalificeret sparring på
kommunens klimainitiativer, kan fungere som ambassadører og netværksdannere samt kan
medudvikle projekter på tværs mellem parterne.
Derfor skal klimarådet bestå af:
• Tre faglige ressourcepersoner fra lokale uddannelses- og forskningsinstitutioner
(Risø DTU, RUC, DMU). Disse skal sikre at den nyeste viden indgår i sparring og
netværk.
• Tre repræsentanter for erhvervsorganisationer (DI, Dansk Energi, LO). Disse skal
fungere som kontaktled og idéskabere til henholdsvis green tech/energivirksomheder,
Forsyningsselskaber samt medarbejdere i brancher med relation til klima.
• Fire udvalgte lokale, indsigtsfulde aktører indenfor klima med stort kendskab til klima
og energi. Lokale aktører udpeges af Byrådet (kompetencen til udpegelse af de 4
udvalgte aktører for byrådsperioden gav byrådet til Teknik- og Miljøudvalget ved
byrådsbeslutning den 25. maj 2011, punkt 122, og byrådet har den 27. november
2013, punkt 277, besluttet, at Klima- og Miljøudvalget får kompetence til at udpege 4
lokal aktører og evt. flere fagpersoner til rådet for byrådsperioden 2014-17)
• Tre medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget (nu: Klima- og Miljøudvalget) (formanden
samt to medlemmer). Disse skal sikre forankring og kontakt mellem råd og politiske
beslutninger.
Forvaltningen har kontaktet Risø DTU, RUC, DMU samt den regionale afdeling af Dansk
Industri, som alle har meldt positivt tilbage. Endelig tilkendegivelse og personsammensætning
afventer politisk vedtagelse af formål for klimarådet. (Efterfølgende har DTU, RUC, DMU, DI,
Dansk Energi og LO taget imod en plads i rådet, som de selv besætter. Dansk Energis
medlem trådte efter kort tid ud af klimarådet og har ikke nyudpeget et medlem.)
I alt består rådet af 13 personer. (Efter at Dansk Energi trak sig ud af klimarådet består rådet
af 12 personer).
Klimarådets interne organisering besluttes på rådets første møde ud fra oplæg fra
forvaltningen.

Kontaktnet og arbejdsgrupper:

Det snævre Klimaråd suppleres af et Kontaktnet – en gruppe bestående af lokale
organisationer, virksomheder, institutioner m.fl., der er løseligt tilknyttet Klimarådet, i alt ca. 30
personer. Én gang om året arrangeres fælles konference/workshop for kontaktnet og
klimaråd.
Klimarådet holder løbende Kontaktnettet opdateret gennem nyhedsbreve, mails eller web.
Klimarådet kan nedsætte arbejdsgrupper til gennemførelse af konkrete projektideer med
deltagere, der har en interesse eller særlig viden indenfor projektideen. Hvor der er behov for
finansiering, vil en af opgaverne for arbejdsgruppen være at rejse eksterne midler ved blandt
andet at søge fonde.
Der har ikke været nedsat et permanent kontaktnet i byrådsperioden 2011-13. På rådets
møde den 13. september 2012, besluttede rådet, at der ikke nedsættes fast deltagerkreds,
men til årlig konference tilpasses målgruppe til det valgte tema. I 2013 blev afholdt energidag,
hvor relevante parter blev inviteret.

Tidsplan
Tidsplanen for 2011-13 er slettet.
Klimarådet holder 3-4 møder årligt.

Ressourcer
Udgifter til rådets møder holdes indenfor det vedtagne budget.
Udgifterne finansieres af aktivitetsmidler i forbindelse med byrådets beslutning om tiltrædelse
til EU’s borgmesterpagt.
Det skønnes at medarbejdere i Roskilde Kommunes forvaltning vil anvende 200 - 400 timer til
sekretariatsfunktionen for klimarådet, netværksdannelse, og arrangement af møder og
netværkskonference.
Klimarådet vil kræve økonomi til mødeforplejning til 3-4 møder samt et årligt større møde i
kontaktnettet. I alt en ramme på 50.000 kr.
Hvis der i forbindelse med klimarådets arbejde opstår projektmuligheder som kræver
kommunens deltagelse, vil økonomi og ressourcer fra kommunens side findes i vedtagne
budgetter eller i forbindelse med de årlige budgetdrøftelser.

Evaluering og opfølgning
Ultimo 2017 evalueres mhp. oplæg til byrådet om videreførelse af Klimarådet i den
kommende byrådsperiode.

