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Kommissorium for Klimapolitisk Forum 2014                                                                                                                        

 

Baggrund 

Klimastrategi for hovedstadsregionen blev godkendt af KKR Hovedstaden i marts 

2012 og af regionsrådet i Region Hovedstaden i april 2012. Da klimastrategien anbe-

faler, at kommuner og region aftaler en fortsat politisk dialog om den fælles klima-

indsats, besluttede KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden i foråret 2012 at ned-

sætte et Klimapolitisk Forum. 

 

Formål 

Formålet med Klimapolitisk Forum er at  

 

1. Implementere klimastrategien herunder særligt de to strategiske satsninger 

Klimapolitisk Forum skal sikre vedvarende politisk fokus på, at klimastrategien im-

plementeres både i den enkelte kommune, i regionen og via fælles indsatser.  

 

Forummet vil have en særlig opgave i at være politisk sparringsgruppe og ambassa-

dør for klimastrategiens to strategiske satsninger om at udbrede elbiler og etablere et 

sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi. Forummet skal to 

gange årligt fremligge en status for fremdriften på de strategiske satsninger for KKR 

Hovedstaden og regionens Miljø- og trafikudvalg. 

 

2. Foreslå nye tværgående klimainitiativer 

Forummet kan drøfte idéer til nye tværgående klimainitiativer indenfor rammen af 

klimastrategien og anbefale dem for hhv. KKR Hovedstaden og Miljø- og trafikud-

valget. Desuden kan forummet nedsætte administrative arbejdsgrupper, der skal for-

berede nye tværgående klimainitiativer. 

 

3. Sikre bred politisk dialog på tværs af alle 29 kommuner og region 

Forummet skal sikre en bred klimapolitisk dialog i regionen ved fx at afholde politi-

ske seminarer og konferencer om emner inden for rammen af klimastrategien. 

 

4. Evaluere klimastrategiens fremdrift 

Klimastrategien indeholder en række overordnede målsætninger og konkrete succeskri-

terier indenfor strategiens fem tematiske spor. Målsætningerne løber frem til 2025, 

mens succeskriterierne – milepæle frem mod målet – løber frem til 2015. Forummet vil 

løbende evaluere klimastrategiens fremdrift. 

 

Medlemmer 

Forummets kommunalpolitiske repræsentanter udpeges af KKR Hovedstaden, mens 

de regionalpolitiske repræsentanter udpeges af regionsrådet blandt rådets medlem-

mer.  
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Udpegningen gælder frem til at en ny kommunal og regional konstituering i forbin-

delse med næste valg. Herefter udpeger hhv. KKR Hovedstaden og regionsrådet 5 

repræsentanter til forummet samt formandskab. Klimapolitisk Forum har et delt for-

mandskab mellem region og kommuner. 

 

Forummet refererer til KKR Hovedstaden og regionens Miljø- og grøn vækstudvalg, 

som forummet kan anbefale forslag til. 

 

Klimapolitisk Forums medlemmer er i indeværende valgperiode: 

 

 Medlem af Region Hovedstadens Miljø- og trafikudvalg Özkan Kocak, Soci-

aldemokraterne (Medformand) 

 Medlem af Region Hovedstadens Miljø- og trafikudvalg Bodil Kornbek, So-

cialdemokraterne 

 Medlem af Region Hovedstadens Miljø- og trafikudvalg Karsten Skawbo-

Jensen, Konservative Folkeparti 

 Medlem af Region Hovedstadens Miljø- og trafikudvalg Carsten Scheibye, 

Venstre 

 Medlem af Region Hovedstadens Miljø- og trafikudvalg Tormod Olsen, En-

hedslisten 

 Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Socialdemokraterne, Fredensborg 

Kommune (Medformand) 

 Kommunalbestyrelsesmedlem Kenneth Gøttrup, Det Konservative Folkeparti, 

Dragør Kommune  

 Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell, Enhedslisten, Københavns 

Kommune  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Agnete Fog, Det Radikale Venstre, Allerød 

Kommune  

 Kommunalbestyrelsesmedlem Johannes Hecht-Nielsen, Venstre, Helsingør 

Kommune  

 

Forummet sekretariatsbetjenes af Region Hovedstaden i dialog med KKR-

sekretariatet.  

 

Tids- og procesplan 

Forummet mødes 2-4 gange årligt. Møderne lægges så vidt muligt i passende tid in-

den møder i KKR Hovedstaden og regionens Miljø- og Trafikudvalg. 

 

Økonomi 

Deltagelse i Klimapolitisk Forum er ulønnet. Kommuner og region finansierer deres 

respektive medlemmers transportomkostninger. Region Hovedstaden stiller lokaler 

og forplejning til rådighed, hvilket de kommunale medlemmer også har mulighed 

for. 

 

 

 

 

 


