
Chefteamindstilling: Sparring: Oplæg til program Klima under Fokus 19 

Den 1. november 2019, Strategi og Udvikling  

Baggrund: 

Klima er for nyligt blevet udpeget som en af Aarhus Kommunes fælles temaer under ’Fælles om Aarhus’, 
hvor opgaven med at udvikle en ny klimaplan 2020, bliver den første store, fælles opgave i kommunen.  
 
Vi bidrager alle til at skabe klimaudfordringerne, og vi må derfor også bidrage til at løse udfordringerne. 
Sundhed og Omsorg ønsker at bidrage aktivt til at løse klimaudfordringerne ved at sætte fokus på, hvilke 
indsatser og områder vi kan udvikle til gavn for klimaet. 
 
Sundhed og Omsorgs klimaindsats har indtil nu været koblet til de forskellige områders opgavevareta-
gelse, og der derfor har ikke været arbejdet med et samlet, organisatorisk fokus på indsatserne. 
 
Det indstilles derfor til, at chefteamet drøfter MSO’s videre klimaindsats.  

Beslutninger: 
Chefteamet skal: 

• Drøfte om Klima skal udpeges som et program (prioriteret tema eller særlig udfordring) i Fokus 
20 (fremsendes til kommende KURS møde) 

• Drøfte hvordan programmet skal organiseres i forhold til programleder, programejer og strate-
gisk partner – herunder ressourcetræk  

• Hvilke indsatser/spor, der skal indgå i programmet (se bilag 1 for oplæg hertil).  

• Drøfte sammenhængen til den tværgående ”Fælles Om Klima” indsats og hvilke af MSO’s ind-
satser der skal spilles ind i Fælles om Klima (se bilag 2 ’Måldata vores arbejdsplads’). 

• Hvordan MSO derudover aktivt kan bidrage til den tværgående indsats fx gennem tværgående 
arbejdsgrupper, klima-delestillinger mv. MSO’s bør opfordre til at Klimaindsatsen tænkes bredt 
og ikke kun forankres i Klimasekretariatet. 

Effekt: 
Klima som en del af Fokus20 skal bidrage til, at Sundhed og Omsorgs klimaindsats får først og fremmest 
fokus på at finde løsninger, der har en effekt og værdi i det store billede Samtidig skal man som medarbej-
der opleve at være på en klimabevidst arbejdsplads, hvor man også selv har mulighed for at bidrage til kli-
madagsordenen med egne, små bidrag.  
 
I dag er klimaindsatserne arbejdet ind i de enkelte områders løbende opgavevaretagelse, og der er derfor 
ikke formuleret egentlige mål for klima på et overordnet plan. Med den kommende klimahandlingsplan for-
ventes det dog, at der fastsættes mål.   
 
Klima under Fokus20 kan således bidrage til en samlet, fokuseret klimaindsats i Sundhed og Omsorg. Ind-
satserne og løsningerne er ikke nødvendigvis bestemt på forhånd. Ønsket er, at vi bliver beriget med per-
spektiver, der kan betragte MSO udefra gennem fx klimaeksperter. 

Opfølgning:  
Ved at klima indgår under Fokus20 vil det følge den løbende opfølgning med kvartalsvise KURS-møder og 
Strategiske Møder.  
Derudover skal MSO følge op i forhold til de mål, der sættes i klimahandleplanen.  

 

Kommunikation: 
 
Udpegningen af Klima som et nyt fokusområde og program under Fokus 20 skal kommunikeres bredt ud efter 
kommende KURS-møde.  
 
Det vil ske gennem flere kanaler, målrettet forskellige modtagere; 
1. Information til alle strategiske chefer, fx ved kommende Strategisk Møde 
2. Umiddelbart efter KURS-mødet sendes kommunikation om beslutninger fra mødet ud via Chefteamets 5 

minutter, hvor beslutningen om at udpege Klima vil blive bemærket.  
3. Der informeres om programmets indhold via intrasiden for Fokus 19, der er velbesøgt.  
 
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke: 
(Koordineres på kontorchefniveau med relevante afdelinger - herunder de involverede i implementeringen) 

Ansvarlig leder/afdeling: Udvikling Deltager på mødet: Jakob Flou 
 

Direkte udgifter 
2019 2020 2021 2022 

- - - - 

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Klima udpeges som 
tema under Fælles om 
Aarhus 

Chefteam-møde KURS-møde Strategisk Møde  Opfølgning via KURS-mø-
der 

    

  Sommer 2019 Dags dato  28. november  10. december  Løbende 



 

Referat 
 
Chefteamet drøftede: 

• Om Klima skal udpeges som et program (prioriteret tema eller særlig udfordring) i Fokus 20 (fremsendes til kommende KURS-møde) 

• Hvordan programmet skal organiseres i forhold til programleder, programejer og strategisk partner – herunder ressourcetræk  

• Hvilke indsatser/spor, der skal indgå i programmet (se bilag 1 for oplæg).  

• Sammenhængen til den tværgående ”Fælles Om Klima”-indsats og hvilke af MSO’s indsatser der skal spilles ind i Fælles om Klima (se 
bilag 2 ’Måldata vores arbejdsplads’). 

• Hvordan MSO derudover aktivt kan bidrage til den tværgående indsats fx gennem tværgående arbejdsgrupper, klima-delestillinger mv. 
MSO’s bør opfordre til at Klimaindsatsen tænkes bredt og ikke kun forankres i Klimasekretariatet. 

 

Chefteamet besluttede at: 

• Direktørgruppens strategiske fokus på klima under ”Fælles om Aarhus” skal være et fast punkt på KURS-møderne. 

• Strategi og Udvikling og Økonomi koordinerer planlægningen. 

 


