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Grøn Omstilling – ny strategi og organisation

Modellen illustrerer arbejdsgruppens anbefaling til en ny organisering for arbejdet med grøn omstilling i
Køge Kommune.
Modellen er dynamisk og har til formål at muliggøre et bredt politisk samarbejde mellem fagområderne.
Samtidig gør modellen det muligt at forene de grønne interesser og det lokale engagement blandt
virksomheder, foreninger og borgere i Køge Kommune.
Den Grønne Ambassadør hjælper Teknik og Miljøudvalget med at holde det grønne omstillingsfokus. Fx
gennem lokal-, kommune-, energiplaner, årlig afrapportering af kommunens ”grønne regnskab”,
Borgmesterpagt mv. – og ved at sikre ”grønne påtegninger” på TMU-mødernes dagsordener/projekter.
Ambassadøren samarbejder med forvaltningen om udmøntning af særlige grønne indsatser og varetager
kommunens aktive deltagelse i GATE21, div. EU-projekter, formidling- og faciliteringsopgaver mv.
Grøn omstilling har særligt politisk fokus – Ambassadøren organiseres i både et armslængdeprincip til
forvaltningen og en dynamisk kobling til samme. Ambassadøren har dermed frihed til at foreslå projekter
og aktiviteter, for den grønne følgegruppe og relevante forvaltninger. Ambassadøren har samtidig til
opgave at udvikle og deltage i tværgående samarbejdsprojekter, med inddragelse af den relevante faglige
ekspertise og lokale interessenter. Forvaltningen udmønter som myndighed, de politiske planer og
beslutninger om affald, energi, transport/mobilitet, natur og miljø.
Fysisk placering - Ambassadøren har et kontor i Vestergade 3C, og interesserede kan henvende sig her.
Husets faciliteter deles med relevante aktører og kan bruges til de tværgående samarbejdsprojekter mv.
Ambassadøren arbejder desuden fra rådhuset, hvor det giver projektmæssigt og videndelingsmæssigt
mening, efter ambassadørens eget skøn.
Metode – Ambassadøren bruger som gennemgående arbejdsmetode løbende dialog og involvering med
virksomheder, interessenter, borgere, m.fl. Disse er løst repræsenteret i det grønne forum.
Grønt Forum – er et frivilligt virksomheds- borger-, inddragelses- og inspirationsforum. Der nedsættes
arbejdsgrupper, som kan understøtte gennemførelsen af konkrete projekter. Indenfor projekternes temaer
kan der afholdes events og møder, studiebesøg mv.
Grønne Omstillingsmøder – Er større åbne konferencer, hvor fx Køge Byråd inviterer til en bred dialog med
virksomheder, borgere og foreninger.

