
Bilag 1

Vedtægter for Frederiksberg Kommunes Bæredygtighedsråd

§ 1 Formål

Kommunalbestyrelsen har med budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg og budget 2020 besluttet at 
etablere et bæredygtighedsråd, der skal bidrage til implementering af ”Bæredygtigt Frederiksberg” 
Bærredygtighedsrådet rådgiver Magistraten vedrørende bæredygtighed generelt og indstiller til 
Magistraten vedrørende disponering af Klimafonden.

Bæredygtighedsrådet vil løbende udvikle sig, men rådet skal bl.a.
 
a) rådgive Magistraten vedrørende bæredygtighed generelt. Fokus er på såvel miljømæssig som 
økonomisk og social bæredygtighed der også er det brede fokus i Bæredygtigt Frederiksberg 

b) rådgive og inspirere til implementering af FN’s verdensmål til understøttelse af ambitionerne i 
Bæredygtigt Frederiksberg 

c) rådgive Magistraten vedr. de initiativer, der i budgetforliget er disponeret under klimafonden

d) rådgive Magistraten vedr. et Bæredygtighedslaboratorium, hvor aktørerne inviteres til at arbejde 
sammen om at udvikle og afprøve nye bæredygtige produkter og løsninger, jf. budgetforliget. 

e) bidrage til at dagsordenssætte bæredygtighed generelt, herunder gennem de aktiviteter der udmøntes 
gennem klimafonden, men også gennem og dialog med borgere, boligforeninger, erhvervsliv, 
organisationer m.fl.  

Bæredygtighedsrådet er et § 17, stk. 4-udvalg, jf. den kommunale styrelseslov.

§ 2 Medlemmer

Bæredygtighedsråd består af 21 medlemmer, hvoraf 11 medlemmer er udpeget fra 
kommunalbestyrelsen inkl. borgmesteren. Det sikres, at der er et medlem fra alle kommunalbestyrelsens 
partier i Bæredygtighedsrådet.

Fem øvrige medlemmer udpeges af følgende institutioner med et særligt perspektiv i udpegningen:

 Et medlem udpeget af CBS  - Særligt perspektiv: Bæredygtigt økonomi/social bæredygtighed
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 Et medlem udpeget af KU-science – Særligt perspektiv: Miljømæssig bæredygtighed pba. 
naturvidenskabelige perspektiver

 Et medlem udpeget af Student Innovation House - Særligt perspektiv: De unges perspektiv på 
bæredygtighed, innovation og viden

 Et medlem udpeget af Dansk Energi - Særligt perspektiv: Klima og lokal virksomhed
 Et medlem udpeget af VIVE - Særligt perspektiv: Økonomisk bæredygtighed som forudsætning 

for social- og miljømæssig bæredygtighed

Fem øvrige medlemmer udpeges ud fra særlig fagkundskab og personlige kompetencer. De øvrige 
medlemmer skal have viden om bæredygtighed i bred forstand og være en kapacitet i forhold til at kunne 
perspektivere og rådgive Magistraten inden for den brede bæredygtighedsdagsorden og ambitionerne i 
Bæredygtigt Frederiksberg. 

Borgmesteren varetager hvervet som formand for Bæredygtighedsrådet. Der oppebæres ikke honorar for 
formandsskabet i indeværende periode.

Bæredygtighedsrådets næstformand vælges blandt de øvrige medlemmer af rådet på det konstituerende 
møde. 

Kommunaldirektøren deltager ved Bæredygtighedsrådets møder som tilforordnet.

Bæredygtighedsrådet kan endvidere inddrage relevante ressourcepersoner efter behov. 

§ 3 Sekretariat

Sekretariatet i Kommunaldirektørområdet varetager sekretariatsfunktionen for Bæredygtighedsrådet.

§ 4 Møder

Bæredygtighedsrådet holder mindst fire møder årligt. Mødeplan besluttes på det konstituerende møde.

Indkaldelse til møderne sker med mindst to ugers varsel. Dagsorden og bilag sendes ud senest en uge 
før mødet. 

Bæredygtighedsrådets beslutninger træffes ved simpelt flertal. 

§ 5 Nedsættelse af arbejdsudvalg

Bæredygtighedsrådet kan nedsætte ad-hoc udvalg til udarbejdelse af forslag til aktiviteter og deres 
gennemførsel.

Bæredygtighedsrådet fastsætter kommissorium og tidsplan samt prioriterer forslagene fra 
arbejdsudvalgene. 

§ 6 Rådets funktionsperiode
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Bæredygtighedsrådet etableres foreløbigt for en toårig periode 2020-2021. Rådets arbejdet evalueres 
ultimo 2021.

§ 7 Ændring af vedtægter 

Ændring af Bæredygtighedsrådets vedtægter besluttes af Kommunalbestyrelsen

§ 8 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 25. marts 2020.


