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Paragraf 17 stk. 4
Rådssalen,
27. august 2019
Kl. 17:00
Medlemmer
Bemærkning:

Pkt.

Indholdsfortegnelse
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Program den 27. august 2019

Forkortelser for politiske udvalg
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget AET = Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
PMT = Plan, Miljø og Teknik BUL = Børn, Unge og Læring SSU = Social og Sundhed
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1

1 Program den 27. august 2019
00.22.00-A30-1-19 – IdaKrags
Resumé
Program for §17, stk. 4 Udvalget den 27. aug. 2019
Mødetidspunkt og sted:
kl. 17 - 21
Vi skal være i Rådssalen, så benyt indgangen der. Indgangen ligger til
venstre for hovedindgangen på forsiden af Rådhuset, Rådhuspladsen 4,
4660 Store Heddinge.

Formand for udvalget Line Krogh Lay byder velkommen
17.15-18.15 Præsentation af udvalgets medlemmer
- Lær hinanden at kende, forventningsafstemning, hvad byder vi hver
især ind med, navn, historik, hvor bor vi på Stevns? nytilflyttere, hjemmeboende børn mv.
Deltagere:
Line Krogh Lay - formand
Andreas Vestergaard Pedersen
Jan Sørensen
Kasper Brokøb
Lone Clausen
Niels Hejlskov
Rasmus Jørgensen
Sejer Folke
Steen S. Hansen
Referent:
Hanne Stensen Christensen - Stevns Kommune
18.30-19.00 Fælles spisning i Rådssalen
19.00 Gennemgang af kommisorium - ved Centerchef i Teknik &
Miljø Birgitte JTK Nielsen
- hvad giver kommisoriet mulighed for og hvad giver det ikke mulighed
for? Hvad er definition på et §17 stk 4 udvalg og hvad er rammerne for
udvalgets arbejde?
19.15 - 20.15 Præsentation af verdensmål ved konsulent
- hvad er Verdensmålene og hvad skal de bruges til?
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20.15 Snak om ekskursion og mulige steder vi kan besøge - kalenderaftale med datoer
Beslutning: Den fælles ekskursion afholdes fredag den 25. okotber lørdag den 26. oktober. forvaltningen arrangerer ekskursionen ud fra de
input der kom på mødet.
20.30 Hvad skal udvalget hedde?
- Der skal findes et mundret navn til udvalget
Beslutning: Udvalget for Stevns verdensmål
20.45 Sammendrag fra mødet
- Udvalget laver i fællesskab en beskrivelse af hvad der har været drøftet på dagens møde, hvad der er blevet aftalt og hvad der skal ske på
det kommende møde.
Beslutning:
•

Et af de kommende møder afholdes på virksomheden KALK

•

På næste møde arbejdes videre med visionen for arbejdet med
verdensmålene

•

Almenr inviteres til næste møde forat fortælle om byggefællesskaber

•

På næste møde udvælges hvilke verdensmål der skal prioriteres i
arbejdet. Alle forbereder sig ved inden mødet at udvælge de tre
verdensmål som er vigtigst ifht. arbejdet i udvalget

•

Program for ekskursionen præsenteres for udvlaget
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