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Fagudvalgenes relation til grøn omstilling
Nedenstående oversigt er tænkt som inspiration til hvordan de enkelte fagudvalg kan
arbejde med den grønne omstilling i Køge Kommune. Derudover er der til sidt i
dokumentet oplistet nogle forslag, som kan være relevante for Connect Køge. Listen er
ikke udtømmende og de enkelte emner ville skulle udvikles i samarbejde med
udvalgene og forvaltningerne. Mange emner kan med fordel løftes i et tværgående
samarbejde mellem udvalgene.

Økonomiudvalget
Borgmesterpagten og
verdensmålene
Køge Nord

Skoleudvalget
Undervisningsforløb på Skoler
og ungdomsuddannelser

Planafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:
Jacob Skjødt Nielsen
Tlf. +45 23 28 02 26
Mail tmf@koege.dk

De overordnende mål for hvordan Køge Kommune udvikles kan løftes op i
økonomiudvalget for bedre at kunne præge de øvrige udvalg
DGNB certificering af Køge Nord. Bæredygtighedsaspekter og
borgerinddragelse i udviklingen af Køge Nord. Herunder ift. skovhaver,
bofællesskaber, klimatilpasning mm.
Skolerne tilbydes undervisningsforløb en række emner, fx: Klimaforandringer,
Grøn omstilling, Vedvarende energi, Klimatilpasning, Vandets kredsløb,
Bæredygtige fødevare og produktion, Affald, Cirkulær økonomi, Grøn mobilitet
Emnerne kan derudover tilbydes som aftenarrangementer for interesserede
borgere.

Grønt Flag

Grønt Flag og Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig
udvikling. Det Grønne Flag giver de deltagende skoler en synlig grøn profil og
der nedsættes et miljøråd

Alle børn cykler

Udbyde og understøtte kampagne for flere cyklister. Børnemotionskampagnen
Alle Børn Cykler (to uger i september).

Børneudvalget
”Vi kan cykle”

Grøn børnehave

Understøtte og udbrede kampagnen ”Vi kan cykle” – der er målrettet
børnehavebørn.
Besøg hos børnehaverne, hvor der kan etableres små haver og samtaler om fx
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natur, regnvand
Grønne besøg
Ældre- og Sundhedsudvalget
Bofællesskab /
velfærdslandsby (Køge Nord)

Guidede ture med besøg fx i Det Grønne Hus, taghaverne, fællesjorden,
landområderne
Understøtte etablering af et eller flere bofællesskab i Køge Nord eller andre
steder. Dialogmøder om det gode seniorliv sammen med fx Realdania, der har
fokus på ensomhed

Miljø og sundhedsdag

Der har tidligere været afholdt en årlig miljø- og sundhedsdag, hvor mange
foreninger havde stande på torvet.

Terapihaver

Bl.a. Køge fællesjord udvikler terapihaver, der har vist sig af have en gavnlig
effekt for sundhed og velvære. Der kunne udvikles koncepter til ældreboliger
og fællesområder

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
”Cafe” i Det Grønne Hus
”Cafe” i DGH, hvor der kan serveres en kop kaffe og eventuelt en bolle/kage.
Bidrager med formidlings- og oplysningsaktiviteter (udstillingslokale). Cafeen
kan drives af foreninger, frivillige, ledige og flygtninge.
Aktivering af ledige

Kultur- og Idrætsudvalget
Bæredygtighedsfestival

Projektforløb, hvor ledige udvikler grønne, arbejdsmarkedsrettede
kompetencer. Fx som https://www.industriensfond.dk/VSA

Arrangementer over et par dage, der formidler grønne initiativer i Køge
Kommune

Frivillige, grønne foreninger

Frivillige, ildsjæle og grønne foreningers arbejde understøttes med fx lokaler
og hjælp til opstarten af frivillige, grønne tiltag.

Vi cykler til arbejde

Understøtte og udbrede kampagner som ”Vi cykler til arbejde” og ”Cykelvenlig
arbejdsplads”

Naturstier og cykelbaner

Samarbejde med borgerne om oprettelse og vedligehold af naturstier og
cykelbaner (fx mountainbike i Køge Nord)

Teknik- og Ejendomsudvalget
Mobilitet

Strategi og handlingsplan for grøn mobilitet i Køge Kommune.

Energibesparelser i
kommunale bygninger

Fokus på grønne investeringer, der kan reducere driftsomkostninger og
nedsætte CO2 belastningen.

Klima- og Planudvalget
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Bofællesskaber

Understøtte etablering af bofællesskaber i Køge Nord og andre steder i
kommunen

Grønne temadage med
foredrag

Debataftener i Det Grønne Hus. Emnerne kan variere. Der samarbejdes med
lokale aktører.

Lokale fødevarer

Eksisterende producenter af lokale fødevare understøttes. Arbejde for at øge
afsætningen af lokale fødevarer i Køge, herunder via KØFF og Madsamling.

Strategisk energiplan

Udarbejdelse af et udkast til en strategisk energiplan for Køge Kommune, der
skal drøftes af Byrådet på et temamøde inden sommerferien.

Etablering af vindmøller og
solceller

Arbejde for at realisere vindmølle- og solcelleprojekter

Bæredygtigt by- og
landsbyudvikling.

Der laves en målrettet indsats for at skabe liv i landdistrikterne og fremme
bæredygtige tiltag sammen med borgerne

Naturstrategi

Implementering af kommende naturstrategi i samarbejde med borgere.

Klimatilpasning

Sammenhænge mellem klimatilpasning om grøn omstilling synliggøres, så
begge dele kan løftes med fremtidige tiltag

Lokale
naturgenopretningsprojekter
med ETK

Samarbejde med ETK om genoprettelse og borgerinddragelse i og omkring
gadekærene i kommunen.

Lokal klimatilpasning med
KLAR

Dialog med borgerne om lokal klimatilpasning og lokal afledning af regnvand.

Affald og Cirkulær økonomi

Opfølgning på formidlingsarbejde om affaldssortering og cirkulær økonomi

Butik på genbrugsstationen

Understøtte etableringen af en velfungerende butik på genbrugsstationen

Byttemarked

Byttemarked sammen med frivillige. Her byttes både alt fra tøj til materialer til
hjemmet og sætter fokus på genbrug og ressource-reduktion

Borgerdialog / borgermøde

Borgerinddragelse om den Grønne Omstilling i Køge kommune.
Inspirationsoplæg, prioriteringsdialog og udarbejdelse af idékatalog

Det Grønne Hus i Vestergade
som udstillingslokale

Cafelokalet i Det Grønne Hus indrettes til et fleksibelt udstillingslokale til brug
for borgerrettet formidling. Det kan fx være lokalplaner, affaldsordning,
naturstrategi, information til nye borgere mv.

Gate 21

Netværkssamarbejdet Gate 21 tilbyder viden- og projektsamarbejde om
energi, grønne indkøb, smart city, mobilitet mv.

Integrationsrådet
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Integrationsprojekter:
Connect Køge
Grønne virksomheder

Sociale fællesskaber, (haver, energi, miljø, natur) så de lærer danskere at
kende, lærer hurtigere sproget
Virksomhederne tilbydes at indgå i et grønt netværk med viden, inspiration og
fremtidige fællesprojekter

Bæredygtig handelsby

Fælles branding af Køge som bæredygtig handelsby.

Grønt handelssamarbejde

Udbredelse af butikssamarbejdet om grønne initiativer i stil med Vestergade
samarbejdet

Grøn turisme

Danmark og København oplever et stigende antal eco-turister. Køge kan gøre
mere for at synliggøre lokale løsninger og brande Køge som en grøn by. Det
Grønne Hus kan være et oplagt udstillingsrum for besøgende.
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