Tre modeller for organisering af grøn omstilling

”Den kommunale”

”Kombinationen”

”Den uafhængige”

”Grøn omstilling af
kommunale opgaver”

Grøn ambassadør

Miljøpunkt Køge / center
for grøn omstilling

Placering

Rådhuset

Rådhus / Det Grønne
Hus

Det Grønne Hus

Arbejdsopgaver

Primært
forvaltningsrettet, grøn
omstilling, der
understøtter TMF’s drifts,
udviklings- og
myndighedsopgaver

Afgrænsede
forvaltningsmæssige
opgaver.

Grøn omstilling, der
understøtter borgere og
virksomheders initiativer.

Samarbejde med
lokale foreninger,
borgere og
virksomheder

Prioriterede kommunale
projekter defineret i
samarbejdsaftalen

Kommuneplan,
Klimakommune
rapporteringer,
Strategisk
energiplanlægning,
Vindmøllerplanlægning

Fx Strategisk
energiplan,
Vindmøllegruppe,
Grøn pulje, nogle
lokale initiativer

Lokale grønne initiativer,
Grøn Pulje/A21 pulje,
grønne foreninger, Det
Grønne Hus

Eksempler på
arbejdsområder

Fælleshaver, delebiler, natur
i byen, vedvarende energi,
grønne informationsmøder
Kommunale projekter efter
aftale fx DGNB, Strategisk
energiplanlægning

Organisering

KPU politisk ansvarlig.
Grøn omstillingsgruppe
fra KPU

KPU politisk
ansvarlig. Grøn
omstillingsgruppe fra
KPU + grønne
repræsentanter +
grønt forum

Fondsbestyrelse med lokale
repræsentanter, fx: 3
lokalpolitikere,
virksomhedsrepræsentanter,
foreningsrepræsentanter

Politisk indflydelse

Direkte indflydelse
gennem KPU og
omstillingsgruppen

Delt indflydelse med
andre grønne
repræsentanter

Politisk repræsentation i
bestyrelsen. Projektbevilling
gives som en del af en
samarbejdsaftale der
vedtages politisk.

Daglig ledelse

Forvaltningen

Forvaltningen

Centerleder ansat af
fondsbestyrelsen jvf
vedtægter

Juridiske forhold

Lovgivning

Lovgivning/
Foreningsvedtægter

Fondsvedtægter

Økonomi

KPU budget

KPU budget +

Kommunalt tilskud +

Budget: 1,5 mio. kr.

projektmidler

projektmidler fra fonde mv.

Budget: 2 mio. kr +
eventuelle
projektmidler

Der laves to regnskaber. Et
til kommunen der viser
tilskuddets anvendelse – og
et for al aktivitet
Budget: 2,5 mio. kr. +
projektmidler
Hertil kommer et beløb til en
agenda21 medarbejder i
forvaltningen

Ulemper

Fordele

Det Grønne Hus

Manglende
sammenhæng til
virksomheder, borgere
og foreninger

Manglende fokus?

Grøn omstilling tænkt ind
i forvaltningens arbejde

Forankring i
forvaltningen og
kontakt til borgere og
erhvervsliv

Armslængde

Anvendes delvis til
grønne aktiviteter

Anvendes til alle grønne
aktiviteter

Anvendes ikke til grønne
aktiviteter

Manglende sammenhæng til
forvaltningens arbejde

Mangeartede
projektaktiviteter

Lokalt engagement
Større flexibilitet

”Den kommunale” model for grøn omstilling
Køge kommune er i hastig udvikling og der er afgørende at der er et kontinuerligt fokus på at tænke grønne
løsninger ind i alle projekt- og udviklingsopgaver.
Arbejdet kan koncentreres om hovedaktivitetsområder:
1. Intern faglig rådgivning og koordination: Grøn omstilling indgår systematisk i kommunens drifts-,
myndigheds- og udviklingsarbejde, og der etableres tværfagligt samarbejde på tværs af
forvaltninger og afdelinger

2. Grønne rapporter: Klimakommune, borgmesterpagt, energistrategier og andre
myndighedsopgaver
Den kommunale model kan finansieres gennem den nuværende ramme og vil betyde at der kan være fokus
på grønne løsninger i de store udviklingsprojekter og afrapportering af de aftaler kommunen har indgået

”Kombinationen” og ”Den uafhængige” model for grøn omstilling
Kombinationen og den uafhængige minder om hinanden for så vidt angår arbejdsområder, så de beskrives
samlet i det nedenstående. Forskellen mellem de to er overvejende det organisatoriske, det juridiske og det
økonomiske. Kombinationen vil være dyrere end den rent kommunale for at sikre gennemførsel af begge
typer projekter.

Center for grøn omstilling vil være stedet, der omsætter viden om bæredygtighed til handling gennem
nærværende og engagerende projektaktiviteter og et åbent hus i øjenhøjde med både virksomheder,
borgere og foreninger.
Arbejdet kan koncentreres om hovedaktivitetsområder:
1. Faglig rådgivning og viden: Som et Center for Grøn Omstilling, der udbreder viden om miljø og
bæredygtighed og indgår i kommunens udviklingsprojekter
2. Eksterne projekter: Der søges midler til at gennemføre projekter, der understøtter de prioriterede
indsatsområder. Deltage i Gate21 projekter.
3. Borgernes grønne hus: Som et hus, der er åbent for foreninger, kulturelle aktiviteter, mødested,
foredrag og information om hvad der sker i kommunen. Dette er en funktion, som Det Grønne Hus fortsat
varetager, men det kan udbygges og formaliseres i forhold til husets projekter og formål.
Grundfinansiering kommer fra Klima- og Planudvalget gennem en årlig samarbejdsaftale med ”Center for
Grøn omstilling.” Dertil kommer aktiviteter og yderligere projekter i huset ved et forpligtende samarbejde
med alle forvaltninger realiseret gennem samarbejdsaftaler. Dette kan fx være undervisningsforløb og
betjening af foreninger, der bruger huset.
Denne model kan gennemføres både i regi af en ny fond med selvstændig økonomi og egen bestyrelse eller
som kombinationsmodellen.

