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1. Agenda 21-udvalgets formål
Agenda 21-udvalgets overordnede formål er at sikre, at bæredygtighed til
stadighed er på dagsordenen i Køge Kommune.
Udvalget skal løbende præge og udvikle kommunens politik indenfor bæredygtig udvikling og naturbeskyttelse, blandt andet ved at udarbejde anbefalinger til de politiske udvalg indenfor udvalgte indsatsområder.
Herudover bidrager udvalget til kommunens Agenda 21-strategi, som ifølge
Planloven skal revideres hvert 4. år. Strategien skal indeholde Byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor følgende indsatsområder:
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Mindske miljøbelastningen
Fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
Fremme biologisk mangfoldighed
Inddrage befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21arbejde.
Fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige,
trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Desuden har udvalget til opgave at igangsætte og følge nye initiativer indenfor bæredygtighed, som både kan rette sig mod kommunen som helhed
og mod kommunens interne drift og praksis.
Udvalget har ansvaret for at uddele midler fra Agenda 21-puljen, som har til
formål at fremme aktiviteter, der vokser op nedefra i borgergrupper, foreninger og virksomheder. Udvalget har også ansvaret for uddeling af Agenda 21-prisen, som kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller virksomheder, der har bidraget særlig positivt til bæredygtig udvikling i kommunen.
Udvalget skal have bred sammensætning af foreninger, organisationer og
erhverv, politikere fra alle udvalg og den kommunale administration, som
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gør det velegnet til at anlægge helhedsbetragtninger til aktuelle problemstillinger af tværgående karakter. Udvalget har også til opgave at skabe refleksion og debat om hensigtsmæssige måder at løse nogle af tidens mere langsigtede lokale og globale udfordringer på.
Politikerne i Agenda 21-udvalget har ansvar for at opretholde dialog med
deres respektive fagudvalg, økonomiudvalget og byrådet om relevante anbefalinger og beslutninger, som Agenda 21-udvalget tager.

2. Agenda 21-udvalgets kompetencer og opgaver


Årlig arbejdsplan.
Udvalget udarbejder en årlig arbejdsplan som alle fagudvalg skal orienteres om.



Agenda 21-pulje
Udvalget afgør hvordan puljen skal administreres og hvem som skal have tildelt midler.



Agenda 21-pris
Udvalget afgør hvorledes prisen skal administreres.



Løbende interaktion med fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet.
Udvalget kan til hver en tid udarbejde anbefalinger og forslag til andre
udvalg.



Agenda 21-udvalgets midler
Udvalget disponerer over økonomiske midler der fastlægges i budgettet
årligt. Midlerne kan efter udvalgets eget valg anvendes til for eksempel,
konsulentbistand, aktiviteter, informationsmateriale, kampagneaktiviteter m.m.



Nedsætte arbejdsgrupper
Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper for kortere perioder indenfor udvalgte indsatsområder og trække på bistand fra en Agenda 21medarbejder i Teknisk Forvaltning i den udstrækning ressourcerne findes.



Igangsætte aktiviteter
Udvalget kan igangsætte aktiviteter, som retter sig mod såvel borgergrupper, foreninger og erhvervslivet som Køge Kommunes interne drift
og praksis. Der skal tages hensyn til om der findes økonomiske og tidsmæssige ressourcer til at gennemføre aktiviteterne.

•

Naturbeskyttelse
Udvalget rådgiver i spørgsmål om naturbeskyttelse.
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Arbejdsform
Udvalget bestemmer selv sin struktur, arbejdsform og mødefrekvens.

3. Organisatorisk forhold og valg til Agenda 21-udvalget
Udvalget hører organisatorisk under Teknik og Miljøudvalget
Agenda 21-udvalgets politiske medlemmer udpeges i forbindelse med konstitueringen efter kommunevalg. Alle fagudvalg og Økonomiudvalget skal
være repræsenteret.
Agenda 21-udvalgets øvrige medlemmer, dvs. repræsentanter fra foreninger, organisationer og erhverv samt embedsværket, vælges på baggrund af
indstilling fra Teknisk Forvaltning. I den 4 års periode hvor Agenda 21udvalget sidder, tager udvalget selv stilling til, om de ønsker at optage flere
repræsentanter fra foreninger, organisationer og erhverv samt aktuelle
medarbejdere fra kommunens forvaltninger og institutioner.
Agenda 21-udvalgets formand vælges blandt de politiske repræsentanter på
det første Agenda 21-udvalgsmøde efter et kommunevalg. Der vælges yderligere en næstformand for udvalget blandt samtlige medlemmer.
Hvis der er flere kandidater til formands- og næstformandsposten vælges
disse ved hemmelig afstemning. Ansatte i kommunen har ikke stemmeret.

4. Sekretariatsfunktion
Sekretariat og Udvikling i Teknisk Forvaltning koordinerer Agenda 21udvalgets møder og aktiviteter.
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