Kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed
1. Baggrund og formål
Den forrige Kommunalbestyrelse udsendte den 26. september 2017 en pressemeddelelse
med beslutning om at fortsætte arbejdet på tværs af de politiske udvalg med at tydeliggøre
en ny politisk vision for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune, dette med afsæt i
FN´s 17 Verdensmål for bæredygtighed. I den forbindelse blev der afsat 3 mio. kr. i budgettet for 2018-2021.
Den nye Kommunalbestyrelse har efterfølgende besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, der
har til opgave at udarbejde bæredygtighedsstrategien på baggrund af Teknik og Miljøudvalgets behandling af sag 5 ”Igangsætning og finansiering af LTK´s bæredygtighedsstrategi”
på mødet den 25. april 2018.
Formålet med opgaveudvalget er et rådgivende samarbejdsforum for bæredygtighed, hvor
der sikres inddragelse og deltagelse af borgere, erhvervsliv samt andre relevante aktører.
Opgaveudvalget er et midlertidigt forberedende og rådgivende udvalg, som har til opgave
at udarbejde forslag til en bæredygtighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der
lægges vægt på, at udvalgets arbejde resulterer i forslag til konkrete, realisérbare initiativer med fokus på ændret adfærd og effekter.
2. Opgaveudvalgets opgaver
Opgaveudvalget får til opgave at:
• Udarbejde forslag til strategi for bæredygtighed. Dette med henblik på at sikre et
helhedsorienteret perspektiv på bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune med
afsæt i FN´s Verdensmål og i relation til Vidensbystrategien. Det er en forudsætning, at Bæredygtighedsstrategien henvender sig direkte til borgere, virksomheder,
institutioner og foreninger, og samtidig danner grundlag for de politiske prioriteringer. Strategien kan indeholde lokale bæredygtighedsmål samt hvordan man kan bidrage til dem.
• Beskæftige sig med og udarbejde konkrete forslag med henblik på at:
- øge genanvendelsen og mindske mængden af affald
- fremme anvendelsen af bæredygtige energikilder og lavere energiforbrug
- understøtte et bæredygtigt forbrug (herunder madordninger og indkøbspolitikker)
- øge anvendelsen af bæredygtige transportformer
- tilskynde øget beplantning og biomasse.
• Formulere kriterier for projektstøtte samt kvalificere og beslutte projektstøttemodtagere og støttebeløb i en pulje for bæredygtighedsprojekter.
• Sikre sammenhæng til relevante visioner, politikker, strategier i kommunens foreliggende og kommende sektorplaner, så som: CO2-reduktionsplan 2018-2021, bæredygtighedspolitik for kommunens bygninger, Kommuneplan, social-, skole- og sundhedsområdet, byudviklingsprojekter m.v.
• Sikre sammenhæng mellem bæredygtighedsindsatsen og det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen, herunder skabe anbefalinger til et tværgående arbejde med FN´s
Verdensmål i kommunen.
• Inddrage og samarbejde med en bred og varieret gruppe af interne og eksterne interessenter.
Opgaveudvalgets arbejde bør tage afsæt i det foreliggende baggrundsmateriale fra arbejdet med Bæredygtighedsstrategien fremlagt på Teknik og Miljøudvalget den 25. april 2018.

Desuden skal sammenhængen til relevante strategier, herunder de nuværende klima-,
bygnings- og sundhedsområder, medtænkes i arbejdet.
Som en del af processen omkring formuleringen af en bæredygtighedsstrategi, kan der foretages en vidensindsamling i form af oplæg, erfaringer og best practice fra relevante aktører. Dette kan bidrage til opgaveudvalgets drøftelser om bæredygtighed i en lokal LyngbyTaarbæk kontekst.
3. Sammensætning af opgaveudvalget
Opgaveudvalget nedsættes under Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i Lov om
kommunernes styrelse, og har i alt ni medlemmer. Opgaveudvalget refererer således til
Økonomiudvalget, men sager forelægges Teknik- og Miljøudvalget forud for behandling i
Økonomiudvalget.
Opgaveudvalget sammensættes af tre politisk udpegede samt yderligere seks eksterne
medlemmer. Udvælgelsen af de politisk udpegede medlemmer sker som følgende: én vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, de to andre repræsentanter udpeges
af Kommunalbestyrelsen.
Udvælgelse af de eksterne medlemmer i opgaveudvalget sker ved åben annoncering og
med fokus på en eller flere af følgende borgerkategorier:
- Vidensvirksomheder
- Fageksperter
- Interesseorganisationer/foreninger
- Repræsentative borgere
Økonomiudvalget træffer beslutning om den endelige sammensætning af medlemmer i udvalget.
Formand og næstformand vælges ved flertalsvalg blandt hhv. udvalgets kommunalbestyrelsesmedlem(mer) og de eksterne medlemmer, således at det sikres at det samlede formandskab både repræsenterer Kommunalbestyrelsen og de eksterne medlemmer.
Sekretariatsbistand til opgaveudvalget koordineres af direktøren og centerchefen for Center
for Miljø og Plan.
4. Opgaveudvalgets arbejdsform
Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform, idet der tages højde for tidsrummet for
dets arbejde.
Formandskabet sikrer sammenhæng i politikudviklingen til de øvrige stående udvalgs arbejde.
Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper i samarbejde med forvaltningen. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages yderligere relevante interessenter og personer med særlig viden eksempelvis gennem afholdelse af workshops, offentlige møder
mv.
5. Tidsplan
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Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes fra dets etablering og et år frem og har følgende delmålsætninger: 1) mål for Bæredygtighedsstrategien defineret senest et kvartal efter opgaveudvalgets etablering og 2) Bæredygtighedsstrategien udarbejdet inden for et år fra opgaveudvalgets etablering.
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Gruppeformandskredsen orienteres på
dets møder løbende om opgaveudvalgets arbejde.
Fremlæggelse af udkast til en bæredygtighedsstrategi samt formulering af en model for implementering, opfølgning og evaluering af strategien forelægges Økonomiudvalget senest
et år efter opgaveudvalgets etablering med henblik på en vedtagelse i Kommunalbestyrelse
derefter.
6. Økonomi
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets drift afholdes indenfor det afsatte budget til opgaveudvalg.
Udgifter til opgaveudvalgets aktiviteter finansieres af budget afsat til Bæredygtighedsstrategien jf. Budget 2018-2021.
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