§17, stk. 4-udvalg
Kommissorium
Den 9. januar 2019
Sagsid 18/27280

Baggrund og formål
Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 28. november 2018 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg der skal
komme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune med afsæt i FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling.
Byrådet i Syddjurs Kommune vedtog den 20. juni 2018 en Visions- og udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune
2018-2030, som ramme for Byrådets arbejde i indeværende byrådsperiode. Det fremgår af strategien, at Byrådet
vil tage del i ansvaret for at opnå FN’s 17 verdensmål. Syddjurs Kommune vil være en foregangskommune, hvad
angår bæredygtig og vil gå foran i alle initiativer, som tages. Bæredygtighed er her forstået bredt, som begrebet
er defineret i FN’s verdensmål med hensyntagen til økonomi, sociale, kulturelle og miljømæssige forhold.
Syddjurs Kommune har således en ambition om at være med forrest i feltet i forhold til bæredygtighed og grøn
omstilling med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Anbefalingerne fra udvalget skal være med til at sikre, at ambitionen indfries.
Syddjurs Kommune er en del af noget større i arbejdet omkring bæredygtighed og ønsker derfor at indgå i en
række konkrete samarbejds- og netværkskonstruktioner.
Udvalget skal:
 På baggrund af en prioritering af FN’s verdensmål klarlægges Syddjurs Kommunes udgangspunkt indenfor arbejdet med bæredygtighed på de udpegede målområder.
 Udarbejde en procesplan for udvalgets arbejde med en række milepæle.
 Udvælge et afgrænset antal af FN’s verdensmål, som udvalget kan fokusere på.
 Udarbejde anbefalinger, der fremmer Syddjurs Kommunes bæredygtighed med afsæt i FN’s verdensmål,
til Byrådet.
 Understøtte at bæredygtighed i Syddjurs Kommune er noget vi gør – sammen, fordi kommunens ambitioner på området ikke kan indfris alene ved en kommunal indsats.
Udvalget er rådgivende overfor Byrådet og har ingen beslutningskompetence.
Udvalget rapporterer til Byrådet i marts 2020.
Kommissoriet er godkendt i Byrådet.
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Principper for udvalgets arbejde
De drøftelser, der finder sted i udvalget, følger nedenstående principper.
Udvalget skal:
 Sikre en åben dialog, hvor relevante synspunkter bringes på bordet.
 Inddrage relevant viden for udvalgets arbejde.
 Være i dialog med parter, der kan inspirere udvalgets arbejde og bidrage til, at Syddjurs Kommune er
forrest i feltet ift. bæredygtighed og grøn omstilling.
 Sætte fokus på de gode eksempler – både fra den kommunale og den omkringliggende verden.
 Arbejde med, hvordan fællesskabet Syddjurs Kommune tager del i de vækst og udviklings- og omstillingsmuligheder, der er. Perspektivet er alle borgere og interessenter i Syddjurs Kommune og ikke alene
Syddjurs Kommune som organisation.
Opgaver
Udvalgets opgave er at komme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune med afsæt i FN’s verdensmål.
Anbefalingerne afleveres i et notat til Byrådet.
For at sikre, at udvalgets arbejde bliver synligt for hele Syddjurs Kommune skal udvalget drøfte målgrupper,
budskaber, involvering, resultater og kommunikationskanaler for udvalgets arbejde. Drøftelserne skal munde ud
i en kommunikationsplan.
Sammensætning
Byrådet ønsker, at udvalget skal have deltagelse af politikere, borgere og forvaltning.
Udvalget består af følgende faste medlemmer, der udpeges af Byrådet:
 5 medlemmer fra Byrådet
 11 medlemmer udenfor Byrådet
Formanden for udvalget udpeges af Byrådet.
De fem medlemmer fra Byrådet forestår arbejdet med udpegning af de 11 medlemmer udenfor Byrådet, betinget
af Byrådets endelige udpegning i januar 2019.
Udover de 16 faste medlemmer skal udvalget i sit arbejde – det kan være på møder eller ved arrangementer
afholdt af udvalget – invitere gæster ud fra, hvilke temaer der er på dagsordenen.
Udvalget kan løbende give de stående politiske udvalg anbefalinger om konkrete initiativer med et bæredygtighedssigte.
Udvalget kan udpege gæster direkte eller rekruttere disse ved brug af diverse medier.
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Arbejdsform
Udvalget mødes 8 gange i løbet af 2019 og 2020.
Arbejdets indledes med en analysefase, hvor udvalget, i samarbejde med forvaltningen, klarlægger Syddjurs
Kommunes udgangspunkt i arbejdet med bæredygtighed med afsæt i FN’s verdensmål.
Herefter igangsættes en idegenereringsfase, hvor udvalget indhenter input og inspiration. Her inddrages endvidere udvalgets egne erfaringer, erfaringer fra forvaltningen og andre kommuner.
Udvalgets arbejde afsluttes med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune med afsæt i
FN’s verdensmål til byrådsmødet i marts 2020. Der udarbejdes en rapport, der beskriver udvalgets arbejde, samt
indeholdende anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune.
Udvalgets møder afvikles på følgende måde:
1. Første møde afholdes i januar 2019. På dette møde fastsættes datoer for udvalgets resterende møder.
2. Der afholdes 8 møder i løbet af perioden fra januar 2019 og frem til udvalgets afrapportering til Byrådet
i marts 2020.
3. Der afholdes som minimum ét møde som på en af nedenstående måder:
 Borgerseminar
 Borgerjury
 Borgertopmøde (folkehøring)
 Demokratidag
 Offentlige møde
 Workshops
Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, der får til opgave at gå i dybden med konkrete emner. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages yderligere relevante interessenter.
Udvalget kan desuden iværksætte spørgeskemaundersøgelser, interviews eller lignende.
Økonomi
For alle medlemmer af udvalget ydes diæter efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler.
Herudover har udvalgsmedlemmerne efter styrelsesloven krav på at modtage følgende godtgørelser ved deltagelse i udvalgets arbejde:
 Befordringsgodtgørelse og fraværsgodtgørelse
 Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap
 Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende
 Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning
Der afsættes derudover 75.000 kr. til afholdelse af arrangementer.
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Tidsplan
Udvalget er midlertidigt og arbejder indtil foråret 2020.
Arbejdet gennemføres efter nedenstående tidsplan.
Tidspunkt
2018
28. november
19. december
2019
Januar
Marts
April
August
September
December
2020
Januar
Februar
Februar
Marts

Aktivitet
Byrådet beslutter at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg
Byrådet beslutter kommissorium for udvalgets arbejde
1. møde i udvalget
2. møde i udvalget
3. møde i udvalget
Midtvejsstatus forelægges Byrådet
4. møde i udvalget
5. møde i udvalget
6. møde i udvalget
7. møde i udvalget
8. møde i udvalget – godkendelse af endelig rapport
Afrapportering til Byrådet
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