Fuld finansiering af Klimahandlingsplanen 2021-2024.
Finansiering af differencen mellem byrådsbevillingen og det faktiske finansieringsbehov i
Klimahandlingsplanen Aarhus årene 2023-2024-2025.
Forslag fra Enhedslisten
Forslaget retter sig især mod BA, MKB, MTM (+Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling).

Hvad vil vi gerne opnå? Hvorfor stilles forslaget?

Enhedslisten vil gerne opnå at Klimahandlingsplanen 2021-2024 er fuldt finansieret, således at
restfinansieringen er sikret og den kan implementeres i tide til at bidrage til det overordnede mål om
CO2 neutralitet i Aarhus i 2030. Restfinansieringen er differencen mellem byrådsbevillingen til
gennemførelse af klimahandlingsplanen og det estimerede finansieringsbehov til at gennemføre
indsatserne.
I forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget 2022 var der fremsat flere forslag til fuld eller
delvis finansiering af differencen mellem byrådsbevillingen til Klimahandlingsplanen 2021-2024 og
det faktiske finansieringsbehov. Enhedslisten fremsatte i den forbindelse tre budgetforslag til
styrkelse af de tre vigtigste og mest underfinansierede delprogrammer i Klimahandlingsplanen. Det
er delprogrammerne ”Energi”, Transport og Mobilitet” og Byggeri og Byudvikling”. Socialdemokratiet
og Det Radikale Venstre foreslog i 2021 en generel tilførsel af midler til klimaprogrammet for at sikre
at indsatserne implementeres.
Som noget nyt behandlede byrådet den 27 april 2022 punkt 20 ”Afrapportering på klimamål- og
indsatser 2021”. I Byrådsafrapporteringen ”Status på implementering af Klimahandlingsplan 20212024” er der under de enkelte delprogrammer forslag til Handling, og Det vi ønsker at ændre, samt
Hvad ser vi af muligheder for yderligere tiltag. Enhedslisten vil gerne sikre, at der er finansiering til at
iværksætte disse yderligere tiltag, så finansieringen omfatter den opdaterede version af
Klimahandlingsplanen 2021-2024.
Udfordring:
Der er stadig ikke er afsat et specifikt budget til restfinansieringen af klimahandlingsplanen, så det
sikres at indsatserne implementeres. Derfor fremsætter Enhedslisten dette budgetforslag.
Situationen blev ved sidste budgetforhandlinger beskrevet således:
https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=b4927d19-1ad1-4b9e-9c60-72c993a8ea8f, Punkt 6,
byrådsmødet, bilag 146, ”Belysning MTM Finansiering af Klimahandlingsplanen”, var MTM’s
daværende vurdering.
Siden Enhedslisten fremsatte forslagene i 2021, har der været et øget fokus på den hurtigt voksende
klimakrise. I Danmark og EU er der også taget skridt til at øge hastigheden i den grønne omstilling,
dels som følge af de alarmerende forskningsresultater, dels som følge af Ruslands invasion af
Ukraine. Klimakrisen er pludselig gået til at være akut, når det gælder energiforsyningen, at sikre
uafhængighed af russisk olie og gas, og den hastighed hvormed CO2 reduktionerne skal
gennemføres for at nå klimalovens målsætning om 70% reduktion i 2030. Også omstillingen i Aarhus
er under pres, og der skal tages mere ambitiøse skridt for at sikre CO2 reduktion til neutralitet i
2030.
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Værdi for borgerne
En sikring af restfinansieringen af Klimahandlingsplanen vil skabe den værdi for borgerne, at de kan
se frem til indfrielse af målsætningerne i Klimahandlingsplan 2021-2024. At klimahandlingsplanen
faktisk bliver fuldt finansieret og implementeret vil sende et signal om, at Aarhus byråd tager sin
beslutning om at opnå CO2 neutralitet i 2030 alvorligt. Det vil skabe håb hos borgerne og øge
motivationen for selv at gøre en indsats.
Perspektivering til Aarhusmålene: Der kan perspektiveres til alle fem Aarhusmål, og især ”En
bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, ”En by med fællesskab og medborgerskab”, samt ”En
by, hvor alle er sunde og trives”

Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange
ressourcer
Ved belysning af forslaget ønskes at ressource behovet ud over et konkret beløb for budget 2023
også peger på estimeret budget for overslagsårene 2024 og 2025, som er de sidste år
Klimahandlingsplanen 2012-2024 gælder for.
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