
Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ MU-S-05 - Klima i balance/CO2-reduktionsplan  

Politikområde:................. Miljøpolitik 

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig og Miljøudvalget den 17. august 2020, sag nr. 21  

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Anne Kirstine Lindvang 

Tlf. nr.: .......................... 21399983 

E-mail: ........................... aklin@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 1.500 800 800 800 

I alt kassefinansieret 1.500 800 800 800 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Den nye bæredygtighedsstrategi omfatter 6 indsatsområder:  

 

For at lykkes med at implementere strategien og tage det lange seje træk mod 2030, er det 

afgørende, at vi får opbygget en kultur og en organisering omkring vores arbejde, så vi sikrer 

fremdrift og resultater, og som går på tværs af faggrupper, forvaltninger, lokale aktører og er-

hvervslivet. 

Samtidig er det vigtig at der handles, men hertil kræves der ressourcer. I dette ændringsfor-

slag vil vi fremhæve indsatsområdet Klima i balance som omfatter de CO2-reducerende indsat-

ser. I dag har vi primært personale til myndighedsarbejdet inden for energi, og har derfor be-

hov for tilførsel af flere ressourcer i form af både mandskab og konsulenthjælp for at få gen-

nemført diverse undersøgelser (solceller på store tage, el-ladestandere, konvertering af natur-

gasområder mm), udarbejde en CO2-reduktionsplan og til koordinering og facilitering af for-

skellige konkrete tiltag. 

Arbejdet vil blive udført som et led i DK2020-projektet, som KL, Regionerne og RealDania har 

indgået partnerskab om. 

Der søges derfor om foreløbigt 1 årsværk (600.000 kr. pr. år) samt 700.000 kr. til at få udar-

bejdet en CO2-reduktionsplan.  



 

Desuden søges der 200.000 kr. pr. år til arrangementer, konferencer, facilitering af virksomhe-

der og synliggørelse af resultater ifht. bæredygtighedsstrategiens arbejde. 

 

 Udgifter i forbindelse med konferencer, netværk, events og arrangementer 

 Gennemføre markedsføringsinitiativer til at synliggøre budskaber og resultater 

 Igangsættelse af mindre bæredygtighedsinitiativer 

 Evt. husleje i forbindelse med etableringen af Center for Bæredygtighed 

 


