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Kommissorium for Roskilde Kommunes Klimaråd 2022-2025 18. februar 2022 

 

Formål og baggrund 

Roskilde Kommune har sat ambitiøse mål på klima- og energiområdet og vil fortsætte det stærke samarbejde 

omkring klima- og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv og de videninstitutioner, som ligger i kommunen. 

Til at fremme samarbejdet er etableret et Klimaråd. Klimarådet skal være med til at sætte dagsordenen for 

klimaindsatsen med udgangspunkt i Roskilde Kommunes mål og vedtagne klima- og energiplaner. 

 

Klimarådet skal have fokus på viden opsamling på Klima- og Miljøudvalgets område og bistå Klima- og 

Miljøudvalget i udvikling af konkrete projekter og løsninger. 

 

Klimarådet er rådgivende for Klima- og Miljøudvalget og har ikke en selvstændig beslutnings-kompetence.  

 

Klimarådet kan efter godkendelse i det relevante fagudvalg arbejde med et afgrænset klimarelateret projekt inden 

for et andet fagudvalgs kompetenceområde, fx grøn pendling, folkeskoleforløb om affalds/ressource-orienterede 

verdensmål eller LAR-løsninger. I disse tilfælde skal det relevante fagudvalg inviteres til eventuelle 

workshopaktiviteter, ligesom det endelige projekt skal forelægges fagudvalget. 

 

Klimarådet har en række roller, som skal understøtte formålet: 

 

Sparring: 

Klimarådet skal give inspiration til og kvalificere Roskilde Kommunes klimaindsats bredt forstået som 

klimatilpasning, affalds/ressourceplanlægning og indsatser for CO2-reduktion.  

 

Klimarådet skal være sparringspart for Klima- og Miljøudvalget, og kan stille forslag til udvalget. 

Rådet har mulighed for at kommentere Roskilde Kommunes opnåede resultater og de planlagte projekter inden for 

klimaområdet. 

 

Klimarådet skal i 2022 være en central sparringspart for udvalget i udviklingen af kommunens nye Strategiske 

Klima- og Energiplan og i de efterfølgende år i realiseringen af de udpegede indsatser. 

 

Klimarådet varetager processen for indkaldelse af ansøgninger til Klimafonden på årligt 200.000 kr. og foreslår 

Klima- og Miljøudvalget, hvordan midlerne skal anvendes. 
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Ambassadører: 

Klimarådets medlemmer skal fungere som ambassadører for klimaindsatsen i forhold til offentligheden for at skabe 

støtte til og opmærksomhed omkring nye initiativer.  

 

Netværk og synergi: 

I rådet samles vigtige aktører fra forskning, erhverv og kommune. Ved at skabe tæt kontakt i selve Klimarådet, er 

der muligheder for øget samarbejde. Klimarådet kan udvikle projektmuligheder, som kan gribes af Klimarådets 

medlemmer og deres forskellige baglande og netværk. Dermed vil deltagerne gennem samarbejde kunne løfte 

klimaindsatsen udover, hvad der kan løftes af de enkelte parter alene. 

 

Rådets sammensætning 

Rådet sammensættes af personer med omfattende viden om klima og energi, som har gode professionelle netværk 

og har bred viden om aktiviteter i deres egen organisation. Dette vil sikre, at rådet både kan give kvalificeret 

sparring på kommunens initiativer, kan fungere som ambassadører og netværksdannere samt kan medudvikle 

projekter på tværs mellem parterne. 

 

Klimarådet består af: 

 

’Udpeget for den 4-årige periode 2022-25: 

 3 faglige ressourcepersoner fra lokale uddannelses- og forskningsinstitutioner (DTU/Roskilde-campus, 

RUC, AU/Roskilde-campus). Disse skal sikre, at den nyeste viden indgår i sparring og netværk. De nævnte 

institutioner udpeger selv hver deres repræsentant. 

 Direktøren fra Fors A/S. 

 4 lokale borgere med ekspertviden på klimaområdet som udpeges af Klima- og Miljøudvalget. 

 1-2 lokale unge med interesse og viden på klimaområdet 

 Repræsentanter for erhvervsorganisationer (DI og FH (tidligere LO)). Disse skal fungere som kontaktled og 

ideskabere til henholdsvis greentech/energivirksomheder, forsyningsselskaber samt medarbejdere i 

brancher med relation til klima og energi. DI og FH udpeger hver en repræsentant.  

 Byrådet udpeger fra de politiske baglande 4 lokale aktører med stor faglig ekspertise og netværk inden for 

klima og energi. 

 Formanden og næstformanden for Klima- og Miljøudvalget er medlem af rådet, og herudover udpeger 

byrådet yderligere 1 medlem af Klima- og Miljøudvalget til rådet med henblik på en tæt relation mellem 

udvalget og byrådet. Klima- og Miljøudvalget udpeger formanden for rådet blandt medlemmerne fra Klima- 

og Miljøudvalget.” 

 

Midlertidige udpegelser: 

Klimarådet kan efter behov udpege fageksperter og/eller lokale faglige kapaciteter til at deltage i temamøder eller 

temaforløb om fx energirigtig bygningsrenovering/drift, klimatilpasning, energiforsyning, energieffektivisering i 

transport mv. Det anbefales, at byggeriet, transporten og landbruget tilbydes deltagelse. 

 

Sekretariat 

Sekretariatsfunktion for Klimarådet varetages af forvaltningen ved By, Kultur og Miljø Sekretariatet og med 

inddragelse af relevante fagpersoner fra kommunens øvrige afdelinger. 
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Mødefrekvens og arbejdsform 

Klimarådet holder som udgangspunkt 4 møder årligt af ca. 2 timers varighed. 

Der afholdes ét dialogmøde med Klima- og Miljøudvalget årligt. 

Klimarådet fastlægger hvert år 1-2 temaer, der sættes særligt fokus på i året. 

 

Ressourcer 

Udgifter til rådets møder afholdes inden for det vedtagne budget til strategisk energiplanlægning og 

borgmesterpagt (Global Covenant of Mayors - GCoM). Der kan i begrænset omfang disponeres midler til 

honorering af eksterne oplægsholdere. 

 

Hvis der i forbindelse med Klimarådets arbejde opstår projektmuligheder, som kræver kommunens deltagelse ud 

over den sekretariatsmæssige bistand, vil projektet skulle forelægges Klima- og Miljøudvalget, og i den forbindelse 

skal økonomi og ressourcer fra kommunens side afklares. 

 

Evaluering og opfølgning 

Ultimo 2025 evalueres Klimarådets arbejde mhp. oplæg til byrådet om videreførelse af Klimarådet i den kommende 

byrådsperiode. 

 


