
 

 

Kommissorium for politisk følgegruppe 

Under overskriften ”Grøn Energi Nordjylland 2040” har de 11 nordjyske 

kommuner og Regionen indgået et samarbejde om at styrke forudsætningerne 

for, at Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040 

samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Der er 

gennemført et omfattende analyse- og scenariearbejde og der er vedtaget en 

politisk vision for indsatsen.  

Et af de væsentlige konklusioner fra dette analyse- og scenariearbejde er, at et 

regionalt samarbejde om 100% vedvarende energi, vil kunne generere 

betydelige fordele for de nordjyske kommuner. Beregningerne viser, at 

omstillingen vil have positiv effekt på hele regionen, såvel økonomisk som 

beskæftigelsesmæssigt.  

Der er et stort erhvervsfremmepotentiale i Nordjylland, som vil blive 

understøttet af en fælles satsning på en omstilling til vedvarende energi, så 

den førerposition, som Nordjylland har med mange energirelaterede 

virksomheder, kan fastholdes. 

For at sikre bedst mulig politisk involvering og mulighed for at følge arbejdet 

med den politiske vision, nedsættes en politisk følgegruppe, som skal fungere 

som dialogforum og sikre forankring af Grøn Energi Nordjylland 2040. 

Den politiske følgegruppes rolle er bl.a. at: 

• Komme med input til pejlemærker, delmål og mål 

• Komme med input til vigtige fokusområder 

• drøfte scenarier 

• medvirke til at realisere visionen 

 

Udarbejdelsen af en strategisk energiplan for Nordjylland ske i 2021. Planen 

forventes at blive forelagt til politisk godkendelse primo 2022. Efter en politisk 

vedtagelse skal den strategiske energiplan implementeres i kommunale planer 

og hos aktører.  

 

Sammensætning 

Den politiske følgegruppe består af formand og næstformand for det relevante 

tekniske udvalg (Teknik- og Miljøudvalg, Planudvalg mv.) samt to 

repræsentanter fra økonomiudvalget. Der er desuden mulighed for at supplere 

følgegruppen med flere politiske medlemmer, hvis det ønskes.  

 

Procesgruppen for Grøn Energi Nordjylland 2040 fungerer som sekretariat for 

den politiske følgegruppe. Hvis det skønnes relevant ift. Konkrete emner på 

dagsordenen deltager medarbejdere fra kommunerne, repræsentanter fra 

virksomheder og organisationer, konsulenter mv. til møderne.   

 

 

 



 

 

Møder 

Der afholdes som udgangspunkt 3-4 møder om året. Der suppleres endvidere 

med korte webinarer, som er tilgængelige for alle interesserede politikere.  

Der er planlagt møder på følgende datoer i 1. halvår 2020: 

 

7. maj (virtuelt) 

25. juni (fysisk) 

 

Dagsorden 

 

Dagsordenen for møderne udsendes af Sekretariatet senest 1 uge før mødets 

afholdelse.  

 

Sekretariatet kommer som udgangspunkt med oplæg til dagsordenspunkter. 

Forslag til andre punkter, der ønskes behandlet, skal sendes til Sekretariatet 

senest 3 uger før det møde, hvor punktet ønskes behandlet.  

 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

• Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 

• Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 

• Behandling af dagsordenspunkter 

• Forslag til emner til dagsorden for næste møde 

• Eventuelt 

 

Referat 

 

Sekretariatet udsender et kort opsamlingsreferat efter hvert møde. 

 

Opsamlingsreferater og input fra møderne vil indgå i den videre proces med 

udarbejdelsen af en strategisk energiplan for Nordjylland.  

 


