
 

 
 

 

 

Kommissorium for  

Udvalg for Grøn Omstilling 
 
Formål 
 
Formålet med udvalget er at rådgive og komme med anbefalinger til Klima- og Mil-
jøudvalget, samt Kommunalbestyrelsen om alle aspekter af den grønne omstilling i 
Ballerup Kommune. I særligt fokus er input og bidrag til udarbejdelse af en ny kli-
mapolitik og –handleplan i regi af DK2020-arbejdet samt implementering af politik-
ken i hele kommunens geografi. 
 
 
Opgaven 
 
Udvalget refererer til Klima- og Miljøudvalget og har en rådgivende funktion. Udval-
get tillægges ikke en selvstændig uafhængig kompetence. Nedsættelse af udvalget 
medfører ikke indskrænkning af de stående udvalgs kompetencer. 
 
Udvalget har følgende opgaver, at  
 

 være sparringspartner i udarbejdelsen af klimapolitik for Ballerup Kommune 
med tilhørende handleplan. DK2020-planen skal ligge færdig i efteråret 
2022. 

 komme med anbefalinger til hvordan klimaindsatsen implementeres og for-
ankres hos borgere i Ballerup Kommune, således at CO2 reduktionsmålene 
nås 

 komme med anbefalinger til hvordan klimaindsatsen implementeres og for-
ankres hos erhvervslivet i Ballerup Kommunes virksomheder, således at CO2 
reduktionsmålene nås 

 komme med anbefalinger til hvordan klimaindsatsen implementeres og for-
ankres i den kommunale organisation, således at CO2 reduktionsmålene nås 

 komme med anbefalinger til hvordan de til enhver tid afsatte midler til grøn 
omstilling anvendes 
 

Udgangspunktet for opgaven er dels ”Concito-modellen” med kommunens tre for-
skellige samtidige roller, og dels det overordnede reduktionsmål på 18.000 tons 
CO2. Til brug for arbejdet med forslag til reduktionsmålet anvendes det klimaspil, 
der er udviklet til formålet i Ballerup Kommune. 
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Side 2 

Sammensætning 
 
Udvalget består af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, 
Grønt Råd, erhvervslivet, bolig- og ejerforeninger, grønne organisationer med hen-
blik på at sikre repræsentation af relevante interesser, kompetencer og viden i for-
hold til udvalgets formål.   
 
Udvalget for Grøn Omstilling er sammensat på følgende måde: 
 

 Borgmesteren 
 4 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 1 medlem udpeget af og blandt Grønt Råds medlemmer 
 1-2 medlemmer af grønne interesseorganisationer/foreninger.  
 1-2 repræsentanter for erhvervslivet.  
 1-2 repræsentanter for boligafdelinger.  
 1-2 repræsentanter for grundejerforeninger.  

Borgmesteren er formand for udvalget. Udvalget vælger selv sin eventuelle næst-
formand. 
 
Antallet af udvalgsmedlemmer skal dels sikre en bred indsigt og viden, og dels 
være operationelt.  
 
For at øge udvalgets muligheder for at løse sine opgaver, har udvalget selvsupple-
ringsadgang på eksterne medlemmer.  
 
 
Formel ramme 
 
Udvalget nedsættes som et § 17 stk. 4 udvalg jf. Lov om Kommunernes Styrelse.  
Udvalget virker fra den 1. marts 2022 til 31. december 2025. Center for By, Er-
hverv og Miljø er sekretariat for udvalget, og står for mødeafvikling. 
 
Der afholdes 4-6 ordinære møder om året. Der kan indkaldes til ekstraordinære 
møder, workshops og ekskursioner efter behov. Ekstraordinære møder indkaldes 
med mindst 3 dages varsel. 
 
Udvalgets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Udval-
gets møder er ikke offentlige. 
 
Ordinære møder fastsættes i november måned for det følgende år. Der kan invite-
res eksterne oplægsholdere og andre eksterne deltagere efter behov. 
 
 
Sekretariatsbetjening og økonomi 
 
Udvalget sekretariatsbetjenes af direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup og Center 
for By, Erhverv og Miljø 
 
Der er ikke tillagt udvalget selvstændig økonomi. Udgifter til mødeforplejning finan-
sieres af budget til råd og nævn, der administreres af Center for Politik og Organi-
sation. 
 
Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2022.


