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Referat fra Carbon20s udviklingsrådsmøde d. 7. maj 2019  
 
 
Deltagere: Kasper Holst Pedersen, Nils Henrik Christiansen, Steen Bjerge, Carsten Heine Lund, Martin 

Nyberg, Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Niels Erik von Freiesleben, Pernille Enevoldsen 
 
Afbud: Bo Rasmussen, Richard Tøpholm 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst, samt Allerød kommunes vision v/ Karsten Längerich 
2. Den kommende erhvervspolitik v/ Miki Dam Larsen 

3. Kommunens arbejde med FN´s verdensmål v/ Niels Erik von Freiesleben 
4. Status og kommende aktiviteter i Carbon20 v/ Pernille Enevoldsen 
5. Forslag og input fra virksomhederne - fælles 

 
Punkt 1 – Velkomst samt Allerød kommunes vision 

Borgmester Karsten Längerich orienterede om det politiske arbejde med kommunens vision ”Tæt på 
hinanden – Tæt på naturen”. Herudover berettede borgmesteren om kommunens Planstrategi, samt 
Helhedsplan for bymidten – se bilag. I forbindelse med kommunens 50 års jubilæum i 2020, udtrykte 
borgmesteren ønske om, at erhvervslivet indgår som en del af fejringen.  
 
Punkt 2 – Den kommende erhvervspolitik 
Formand for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen orienterede om kommunens 

kommende erhvervspolitik, hvor flg. fem erhvervspolitiske indsatsområder skal sætte retning for en 
bæredygtig udvikling og vækst: 

• Styrket erhvervsfremmeindsats og tættere lokale relationer 

• Konkurrencedygtige rammevilkår 
• Et rummeligt og velfungerende arbejdsmarked 
• Medansvar for regional og global udvikling 

• En stærk fortælling 
 
Punkt 3 – Kommunens arbejde med FN´s verdensmål  
Miljøchef, Niels Erik von Freiesleben orienterede om kommunens arbejde med FN´s verdensmål. I Allerød 
kommune har man nedsat et opgaveudvalget, som skal udarbejde en natur, miljø og klimastrategi 
baseret på FN´s verdensmål. Herudover anbefaler udvalget, at kommunen skal have særligt fokus på flg. 
7 verdensmål: 

• Mål 3 - Sundhed og trivsel 
• Mål 4 - Kvalitetsuddannelse 
• Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund  
• Mål 12 - Produktion og forbrug  
• Mål 13 - Klima  

• Mål 15 - Livet på land (natur) 
• Mål 17 – Partnerskaber for handling 

– se bilag 
 
Punkt 4 – Status og kommende aktiviteter i Carbon20  
Projektleder i Carbon20, Pernille Enevoldsen orienterede om aktiviteter i Carbon20 netværket, hvor 
Bæredygtig Bundlinje projektet netop er afsluttet. Se bilag. Fremadrettet vil Carbon20 bl.a. samarbejde 
med DTU omkring kortlægning af virksomhedernes arbejde med cirkulær økonomi. Herudover 

planlægges en workshop i samarbejde med Niras med henblik på virksomhedernes arbejde med FN´s 
verdensmål. Carbon20 netværket har pt. 53 medlemmer – se bilag 
 
Punkt 5 – Forslag og input fra virksomhederne 
Et enigt udviklingsråd besluttede, at der fremover afholdes 2 årlige rådsmøder. Møderne afholdelse på 
skift hos virksomhederne. Herudover fastholdes de to årlige tematiserede morgen-netværksmøder for 
alle virksomheder i Carbon20. Rådet drøftede endvidere mulighederne for, at synliggøre resultaterne fra 

Carbon20 arbejdet, ved evt. at samle de bedste cases. Herudover ønsker rådet at gøre virksomhedernes 
arbejde med bæredygtighed målbart. Næste møde afholdes hos Weibel i november 2019.  


