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Kommissorium for Bæredygtighedsudvalget
1. Sammensætning
Udvalget består af følgende medlemmer:
•

2 medlemmer udpeget af KAB’s bestyrelse

•

10 medlemmer valgt af det i vedtægterne beskrevne valgmøde.
Medlemmerne vælges for en 2-årig periode; 5 i lige år og 5 i ulige
år.

•

Fra administrationen deltager udviklingsdirektør Rolf Andersson.

2. Konstituering
KAB’s bestyrelse udpeger udvalgets formand blandt de to medlemmer
fra bestyrelsen.
3. Øvrig deltagelse i møderne
Efter aftale med Bæredygtighedsudvalget eller formanden for Bæredygtighedsudvalget kan der indbydes eksperter og oplægsholdere til
deltagelse ad hoc i møder i udvalget.
4. Mødehyppighed og årstema
Udvalget mødes fire gange om året eller efter behov. På årets sidste
møde fastlægges et hovedtema for udvalget for det kommende år.
5. Sekretariat
Sekretariatet varetager sekretariatetsfunktionen for udvalget, idet en
konsulent udpeges som sekretær for udvalget.
6. Fokusområder og arbejdsopgaver
Formålet med udvalget er at styrke KAB-Fællesskabet til at blive stadig
bedre til at reducere sit klimamæssige aftryk, både aktivt og konkret.
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Bæredygtighedsudvalgets arbejde tager udgangspunkt i KAB-Fællesskabets strategiske ramme vedtaget på repræsentantskabsmødet den
22. oktober 2020.
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Bæredygtighed som grundlæggende ramme for KAB’s virke skal forstås bredt. Udvalget har fokus på emner indenfor klima og miljømæssige aspekter, men det skal ske med iagttagelse af både sociale og
økonomiske dimensioner. Samspillet mellem disse anskues som en
helhed.
Udvalget vil været et forum for den nyeste viden og tendenser inden for
bæredygtighed, der er relevant for den almene sektor. Udvalget vil
have fokus på både drift, renoveringsprojekter og nybyggeri.
Bæredygtighedsudvalget vil sikre, at KAB’s bestyrelse og boligorganisationerne tilbydes viden og læring om klima og miljøtiltag. Udvalget
holdes orienteret om igangværende arbejder, nye tiltag og fremtidsperspektiver.
Udvalget vil sikre konkrete anbefalinger til reduktion af klimabelastning
i de administrerede boligafdelinger.
7. Kompetencer og ansvar
Udvalget er et forum, der deler erfaringer fra konkrete tiltag, der er gennemført, for at understøtte inspiration og begejstring for arbejdet til alle,
som gerne vil i gang med at agere bæredygtigt i deres boligorganisation.
Udvalget kan nedsætte tidsbegrænsede underudvalg/arbejdsgrupper
med deltagelse af repræsentanter, som ikke er beboervalgte, men beboere i KAB-Fællesskabet. Hensigten er at give plads til eksperimenterende overvejelser uden den formelle strukturs begrænsninger.
Gruppen udpeger en formand og en referent (medlem af Bæredygtighedsudvalget) og rapporterer til Bæredygtighedsudvalget. Arbejdsgrupper betjenes ikke administrativt.
Bæredygtighedsudvalget har ansvaret for løbende udarbejdelse og
fremlæggelse af idéer og forslag til behandling i KAB’s bestyrelse, og
udvalget orienterer løbende bestyrelsen om sit arbejde.
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