
 

 
 
 

KOMMISSORIUM FOR KLIMAUDVALG 
 
 
1. Baggrund 

Kommunalbestyrelsen har et ønske om at sætte fokus på klimaområdet, herunder særligt 

den borgerinddragende indsats i forhold til implementering af Klimahandlingsplanen i dialog 

med centrale interessenter. 

 
2. Formål 

Samsø har gode muligheder for at bidrage positivt til den grønne omstilling ved at bygge 

videre på erfaringerne fra processen med at gøre Samsø til Danmarks Vedvarende Energi-ø. 

Det er målet med Klimaudvalget, at det skal fungere som et dialogorienteret bindeled 

mellem borgerne og det politiske niveau på Samsø i processen med at udfolde 

Klimahandlingsplanen.  

 
3. Sammensætning og mødeplan 

Udvalget er sammensat af 
 
− En formand udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 
− Yderligere tre medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen efter forholdstalsmetoden 
− Fem eksterne medlemmer, som udpeges, så de repræsenterer såvel borgere som erhverv 

på Samsø, der kan give et fagligt bidrag til udviklings- og løsningsmuligheder inden for 
klimaområdet. 

Følgende udpeger hver et af de fem medlemmer af udvalget: 
• Samsø Energiakademi 
• Samsø Landboforening 
• Grønt Råd 

 
Herudover udpeger Kommunalbestyrelsen to medlemmer, der repræsenterer den borgerdrevne 
klimaindsats. 

 
Endelig kan udvalget på eget initiativ inddrage andre eksterne repræsentanter i udvalgsarbejdet 
i perioder, når det er relevant.  

 
Udvalget fastlægger selv sin mødeplan uafhængigt af mødeplanen for Teknik- og Miljøudvalget. 

 
  



 

 

4. Opgaver og kompetencer 

I henhold til Styrelsesvedtægten varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare 

forvaltning af ” kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område”, 

herunder ”klimamål og klimabeskyttelse”. 

Formelt refererer Klimaudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.  

Med udgangspunkt heri skal Klimaudvalget: 

• rådgive Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen om omsætningen af 

Klimahandlingsplanen 

• være i løbende dialog med borgere og centrale interessenter om de aktuelle emner i 

Klimahandlingsplanen 

• være på forkant og foreslå nye og kommende emner i den fortløbende implementering af 

Klimahandlingsplanen  

• være initiativtager til at foreslå nye tiltag i klimaindsatsen 

Der er et løbende samspil med Teknik- og Miljøudvalget, hvor Klimaudvalget sender anbefalinger 

og forslag til Teknik- og Miljøudvalget, som omvendt kan sende konkrete emner i relation til 

Klimahandleplanen til drøftelse i Klimaudvalget med det formål at få belyst emnerne fra 

forskellige perspektiver. 

Klimaudvalgets formand udarbejder dagsorden til møderne med støtte fra forvaltningen. 

Referaterne fra møderne sættes på efterretningslisten til det næstkommende møde i Teknik- og 

Miljøudvalget. 

 

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022 
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