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Svar på 10-dages forespørgsel fra SF vedrørende et overblik 
over igangværende klimaindsatser i Aarhus Kommune 

 

Liv Gro Jensen (SF) har sendt en 10-dages forespørgsel vedrørende de 

klimaindsatser, der er i gang i Aarhus Kommune. 

 

Liv Gro Jensens forespørgsel lyder: 

”Vi ønsker et samlet overblik over de klimaindsatser, der er i gang i Aarhus 

Kommune og herunder til hver indsats: 

• Hvor er de organisatorisk forankret? 

• Hvilket budget er der til de enkelte indsatser?” 

 

Svar 

Teknik og Miljøs svar kan ses nedenfor samt i vedlagte skema (bilag 1). 

 

Skemaet viser alle klimaindsatserne i Aarhus Kommune inklusiv deres orga-

nisatoriske forankring og deres totale driftsbudget samt andelen heraf, som 

udgøres af byrådsbevillingen fra 2021 til 2024. Indsatserne har ophæng i en 

eller flere af de nedenstående rammer. 

 

1) Klimahandlingsplan 2021-2024 

Alle indsatserne i Klimahandlingsplanen fremgår af Indsatskataloget. Indsat-

serne har ofte en række konkrete underprojekter, som tilsammen bidrager til 

indsatsens samlede leverance. Mange indsatser kræver samarbejde med 

eksterne partnere og forventes løbende udviklet i takt med øget viden og 

nye muligheder. Indsatsernes samlede budget er fra indsatskataloget, hvor 

der er givet et samlet bud på, hvilken samlet ressourcemæssige ramme, der 

vurderes nødvendig for at kunne realisere de angivne gevinster. Ressourcer 

dækker det samlede behov for at kunne løfte opgaverne. Det dækker over 

de ressourcer, der anvendes ved at omprioritere og finde synergier med de 

ansvarlige enheders eksisterende drifts- og anlægsopgaver, bevillinger fra 

interne og eksterne fonde, medfinansiering fra samarbejde med andre aktø-

rer og ekstra driftsbevillinger fra byrådet.  

 

På nuværende tidspunkt står organisationen i en overgangsperiode mellem 

Klimaplan 2016-2020 og Klimahandlingsplan 2021-2024, der afventes at 

blive vedtaget af byrådet. Det betyder, at en række indsatser ikke er igang-

sat endnu. 

  

2) Klimafonden 

Aarhus Byråd etablerede i Budget 2020 Klimafonden, som skal støtte initiati-

ver, der fremmer den grønne omstilling i Aarhus Kommune. På nuværende 

tidspunkt er der godkendt 25 indsatser. Indsatsernes status afrapporteres 

årligt i forbindelse med det årlige kommunale regnskab. Første afrapporte-

ring var fremsendt til byrådsbehandling den 28. april 2021.  
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Klimafonden og Klimahandlingsplanen har hvert sit budget, som er uaf-

hængige af hinanden. Dog er der få indsatser, hvis budget både har ophæng 

i Klimahandlingsplanen og Klimafonden. 

 

3) Den Grønne Investeringspulje 

Den Grønne Investeringspulje er i sig selv én indsats i Klimafonden med 

midler fra fonden. Byrådet besluttede at etablere investeringspuljen som et 

pilotprojekt, der kan medfinansiere aarhusianske virksomheders arbejde 

med udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsninger. I 2021 er 

der i alt givet midler til fire projekter med udsigt til yderligere 6-7 projekter.  

 

4) Øvrig kommunal drift 

Indsatserne i ovenstående kategorier har i de fleste tilfælde det primære 

formål at fremme den grønne omstilling af samfundet, og dermed reducere 

den samlede klimapåvirkning fra borgere, virksomheder og andre organisa-

tioner i kommunen. 

 

Men den grønne omstilling er også en samfundsopgave, som favner alle 

dele af kommunens virke og tilstræbes indtænkt i hele den kommunale drift. 

Der vil derfor være mange indsatser eller forandringer i den kommunale drift, 

som ikke direkte er klimarelateret, men som har afledte positive effekter i 

den grønne omstilling, og hvor byrådets mål om CO2-neutralitet indarbejdes 

som en del af vægtningen, når der træffes beslutninger. 

 

Dette gælder eksempelvis skovrejsning, hvis budget allerede vil være ind-

regnet i den ansvarlige afdelings eksisterende driftsbudget. Det byder, at 

ikke alle indsatsernes budget fremgår med et særskilt projektbudget.  

 

Af bilag 1 fremgår eksempler sådanne indsatser indhentet via rundspørge i 

Aarhus Kommune med baggrund i SF’s ønske om overblik. Da denne slags 

indsatser findes overalt i kommunens drift og fordi beslutningerne ofte træf-

fes decentralt, er det ikke muligt at levere et fuldkommen overblik over den-

ne type indsatser.  

 

Med venlig hilsen 

 

Bünyamin Simsek 

Rådmand  / 

   Henrik Seiding 

Direktør 
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